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EEN VASTGELOPEN ONDERZOEK WEER OP GANG
de afkomst van Evert Barneveld uit Hattem (1666-1722)

DOOR A. OOSTERBROEK

Inleiding
Elke genealoog komt vroeg of laat op een punt, waarop zijn onderzoek vastloopt. Als alle
denkbare bronnen zijn geraadpleegd, moet men vaak berusten in de constatering dat er niet
meer te vinden is. Bij het samenstellen van een kwartierstaat doet dit probleem zich vanzelf-
sprekend in veelvoud voor. Toch is het soms heel moeilijk om aan te nemen dat er echt niets
meer te vinden is. Als het gaat om een persoon die bij zijn leven veelvuldig in de archieven
wordt vermeld en die een redelijke welstand genoot, is het haast ondenkbaar dat de voorou-
ders geen enkel spoor zouden hebben nagelaten. Zo'n persoon was Evert Barneveld in Hattem:
hij wordt vele malen in de archieven genoemd, maar zijn afkomst bleef volslagen duister.

In het navolgende relaas is aangegeven hoe het uiteindelijk toch gelukt is om nog een
aantal voorouders te vinden. Naast enig geluk was dit vooral te danken aan een vruchtbare
samenwerking met enkele medegenealogen, te weten: de heren P.M. op den Brouw te Gouda,
E.L. Steinmeier te Putten en C.J.J. Wijnen te Huizen.

Aanloop 1989-1995
Toen ik omstreeks 1989 begon met het samenstellen van mijn kwartierstaat bleek al snel dat
een groot aantal kwartieren in Hattem moest worden gezocht. Ik kon mij daarmee gelukkig
prijzen, want de voor de hand liggende bronnen zoals Burgerlijke Stand (BS), DTB en Oud-
rechterlijk Archief (ORA) waren alle in mijn woonplaats Arnhem te bekijken1. Het Hattemse
deel van de kwartierstaat groeide dan ook voorspoedig, maar op een paar punten liep de zaak
al snel vast.

Een van die vastlopers was Evert Barneveld. Vanaf zijn eerste huwelijk waren er volop gege-
vens over hem voorhanden, maar zijn geboorte/doop, ouders en verder voorgeslacht bleven
onvindbaar. Weliswaar werd in de literatuur2 gevonden dat hij op 18 mei 1671 te Hattem ge-
doopt zou zijn als zoon van GerritEverts, maar deze veronderstelling bleek bij verder onder-
zoek niet houdbaar. Die dopeling uit 1671 heette later, evenals zijn vader, niet Barneveld maar
Van derMaeten K

Met deze handtekening onderschreef Evert Barneveld op 4 juli 1708
het reglement van het tappersgilde te Hattem (OAG inv. nr. 8oop)
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Bij Everts eerste huwelijk wordt vermeld: 'Evert Gerrits van Barnevelt J.M. ende Lijsbet
Gosens van Dijk J.D. beijde wonende alhier'. Hoewel beiden dus toen in Hattem woonden,
sluit de tekst niet uit dat Evert geboren zou zijn in Barneveld, een veronderstelling waarvan ik
lang ben uitgegaan.

Lijsbet Gosens overlijdt in 1709 en in het volgende jaar hertrouwt Evert, na verkregen hu-
welijksdispensatie, met Luijtje Wijnen, jongedochter van Apeldoorn. In de aanvraag voor de
dispensatie d.d. 12 maart 1710 vermeldt Evert Barneveld, dat Luijtje Wijn is 'sijn vaders broeders
dogter'4. Hoewel haar doop in Apeldoorn niet werd gevonden5 kostte het weinig moeite om
vast te stellen dat zij een dochter was van Wijn Teunissen en Claesje Cornelissen, landbouwers
te (Noord)Apeldoorn, buurtschap Velthuizen. Deze Wijn wordt een enkele maal aangeduid
als 'van Bernevelt'. Zijn jongste zoon Reijer Wijnen, wordt na zijn vertrek (via Leiderdorp)
naar Den Haag aldaar ook als 'van Barneveld' vermeld. Op grond hiervan werd gezocht of in
Barneveld een doop van Wijn kon worden gevonden, maar dit onderzoek bleef aanvankelijk
zonder succes.

Terzijde wordt hier nog vermeld dat Everts oudste dochter Dina Barneveld in 1720 te Hattem
trouwde met Lubbert Wijnen, de op een na jongste zoon van Wijn Teunissen. Zij waren verwant
in de vijfde graad, een huwelijksdispensatie hadden zij daarom niet nodig. Dina werd door
het tweede huwelijk van haar vader dus tevens zijn schoonzuster! Via Dina en Lubbert kwamen
Wijn Teunissen en Claesje Cornelissen6 ook in mijn kwartierstaat terecht.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de vader van Evert Barneveld de naam Gerrit
Teunissen moet hebben gedragen, maar deze kon noch in Barneveld, noch in Hattem worden
getraceerd.

In de jaren 1720-1722 procedeerde Evert Barneveld tegen Berentje Jans, over de erfenis van
haar overleden man Cornelis Wijnen 7. Uit de processtukken blijkt dat Cornelis een broer was
van Everts tweede vrouw Luitjen Wijnen; er werden interessante gegevens in gevonden over
het gezin van Wijn Teunissen en Claesjen Cornelissen, maar verdere voorouders waren er niet in
vermeld.

De moeder van Evert Barneveld werd evenmin gevonden. Het voornaamste aanknopings-
punt werd gevormd door een testament van 28 juli 17128 van het echtpaar Gerrit Hendricks en
Gerrighjen Hartgers, waarin Gerrighjen onder andere goederen vermaakt aan haar halfbroer
Evert Barneveld. Na het overlijden van Evert wordt de voogdij over zijn twee nog minderjarige
kinderen uitgeoefend door Jan Hartgers enjannes Gosens als ooms en bloedmombers9. Op grond
van deze gegevens werd geconcludeerd dat Everts moeder, voor of na haar huwelijk met
Everts vader, getrouwd moet zijn geweest met zekere Hartger. Deze conclusie was aanleiding
om alle akten in het ORA Hattem uit de tweede helft van de 17de eeuw, waarin een Hartger
voorkwam te noteren. Een duidelijk beeld kwam daar echter nog niet uit.

In 1995 werd een vraag over de afkomst van Evert Barneveld geplaatst in Veluwse Geslachten'°.
Toen daarop geen enkele reactie kwam, heb ik het onderzoek naar zijn oorsprong op een laag
pitje gezet en mij geconcentreerd op andere delen van de kwartierstaat.

Op een laag pitje 1995-1998
Bij tijd en wijle werd toch nog het een en ander gevonden, zoals:
- Wijn Teunissen trouwde in 1668 (ondertrouw 12-7-1668) in Barneveld met Claesje Cornelissen,

respectievelijk aangeduid als jongeman van Barneveld en jongedochter van Apeldoorn;
- op 17 oktober 1669 lieten zij in Barneveld een zoon dopen: Cornelis;
- deze Cornelis Wijn(en)" trouwde in 1708 (ondertrouw 20-5-1708) te Hattem met Berentjenjans,

degene tegen wie Evert Barneveld omstreeks 1720 procedeerde.
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Deze vondsten leverden nog geen voorouders op, maar gaven wel steun aan de veronderstel-
ling dat de familie uit Barneveld stamde.

Samenwerking 1998-heden
Medio 1998 werd ik benaderd door een mede-NGV-lid, de heer C.J.J. Wijnen te Huizen, die
mijn naam had aangetroffen in de lijst van lopend onderzoek in het Rijksarchief in Arnhem.
Reeds bij het eerste telefonische contact bleek dat wij langs enkele Hattemse lijnen aan elkaar
verwant zijn en aldus een flink aantal gemeenschappelijke voorouders hebben, onder wie
Wijn Teunissen en Claesjen Comelissen.

Uitwisseling van de voorhanden zijnde gegevens leverde wederzijds al direct een aantal in-
teressante aanvullingen op. Maar nog veel mooier was dat er een intensieve correspondentie
ontstond, waarin wij elkaar over en weer bestookten met vondsten, suggesties, afspraken over
te verrichten onderzoek12 en vooral met kritische vragen naar aanleiding van het gevondene.
Deze contacten zijn uiterst vruchtbaar gebleken en hebben uiteindelijk geresulteerd in het
vinden van een aantal voorouders met hun gezinnen en allerlei tot dusverre onbekende bij-
zonderheden.

In een later stadium was de heer E.L. Steinmeier te Putten - de bewerker van het 'Register
van overleden keurmedigen van de Kelnarij te Putten' - zo vriendelijk dit artikel in concept
te bekijken. Hij heeft vervolgens een aantal waardevolle aanvullingen verschaft en de weg ge-
wezen naar nog niet geraadpleegde bronnen, die voor een deel samen met hem zijn bekeken.
Tenslotte werd van de heer P.M. op den Brouw te Gouda enkele malen antwoord ontvangen
op vragen in verband met de Kelnarij van Putten.

Vondsten; Teunis de Rademaker in Barneveld
Het eerste succes was de vondst van de doop van 'Wijn, soone van Teunis de rademaker' te
Barneveld op 21 maart 1641'3. Hierna werden nog zes dopen gevonden tussen 1634 en 1648,
waarvan vijf met Toenis (de) Rademaker en één met Toenis GerritszRaedemaker als vader (moeders
zijn niet vermeld). Het enige passende huwelijk dat werd gevonden in Barneveld was eind
1624 (ondertrouw tussen 3 oktober en 18 december 1624, ongedateerde 'confirmatie') tussen
Thonis, zoon van GerritAertsz van Putten en Aeltjen, dochter van Evert Hendricx van Barneveld.
Het tijdsverloop van bijna 24 jaar tussen huwelijk en laatste doop deed wel vraagtekens rij-
zen, maar bij een jonge bruid is het niet onmogelijk. Anderzijds bood het ook 'ruimte' voor
de geboorte van een (vermoedelijk oudste) zoon Gerrit in de periode 1624-163414. De namen
van de later gedoopte Reijer en Luijtjen komen ook in het nageslacht voor. Hoewel dit alles
er vertrouwenwekkend uitzag, bleven er twijfels bestaan. Die werden vrijwel weggenomen
door een aantal vondsten in secundaire bronnen. Zo werd gevonden dat Wijn Teunissen ook
wel als Rademaker werd aangeduid15. Voorts werd AaltjeEvers in 1675 terzijde gestaan door Wijn
Teunissen toen zij, als weduwe van Teunis Gerritsen, procedeerde16.

Toch was het beeld nog lang niet gaafol. Er waren in Barneveld diverse huwelijken gevon-
den van personen met het patroniem Teunissen, soms met de vermelding 'soone' respectie-
velijk 'JD' van Teunis Gerritsen, maar het staat niet vast dat het steeds om kinderen van 'onze'
Teunis ging. Bij plaatselijk veel voorkomende namen als Teunis, Gerrit, Aert, Evert, Hendrick,
Aeltje, Geertje is het immers waarschijnlijk en soms zelfs aantoonbaar dat er twee of meer de-
zelfde combinaties gelijktijdig voorkomen. Er is dan aanvullende informatie nodig om een
persoon te identificeren en dergelijke informatie was hier maar in beperkte mate beschikbaar.
Verder bleef Gerrit Teunissen, de veronderstelde vader van Evert Barneveld, nog steeds vrijwel
onvindbaar. In de rechterlijke archieven werd weliswaar twee maal een persoon van die naam
aangetroffen17, maar die informatie voegde niet veel toe. Ook de grootvaders van Gerrit: Gerrit
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Aertsz en Evert Hendricx bleven nog in de schaduw. Aanvankelijk werd aangenomen dat Gerrit
Aertzen in november 1598 getrouwd zou zijn metStijntien Aerssen van de Putterdijk18. Hierover
straks meer.

Een rademaker aan het werk, zoals weergegeven door]an en Kasper Luiken
in Spiegel van het menselyk bedryf (Amsterdam, 1694)

en doorhen aangeduid met de minder specifieke term wagenmaker

Een link metHattem
Begin 2000 werd gevonden dat BesselAelten en Claes Killen van Diermen op 23 april 1659 in
Barneveld als eisers procedeerden tegen Thonis Gerritsen Raemaker, verweerder, over een eis
van 24 gulden 'van seecker halff gehuert huijs ende hoff inde Kerckstraet tot Hatthem gele-
gen'19. Hoewel de betekenis nog onduidelijk was, bleek hiermee wel dat er een link was tussen
Teunis en Hattem. We speculeerden over de mogelijkheid dat het huis gehuurd zou zijn voor
Gerrit Teunissen en dat Evert Barneveld daarom misschien in Hattem zou zijn geboren. De eerste
zoektochten daarnaar leverden aanvankelijk niets bruikbaars op, maar via de serie 'Huizen in
Hattems binnenstad' in het tijdschrift 'Heemkunde Hattem'20 werd een tweetal transportak-
ten opgespoord, beide d.d. 4 augustus 16642'. In de eerste akte wordt een half huis en erf in de
Kerkstraat getransporteerd aan de echtelieden Toenis Gerritsen en Aeltien Everts. In de tweede
wordt hetzelfde halve huis door Gerrit Toenissen Raedemaker als gevolmachtigde van zijn va-
der Toenis Gerritsen Raedemaker weer doorverkocht. Hoewel de akten de achtergronden van de
transacties niet onthullen, blijkt hieruit wel duidelijk dat Teunis Gerritsen een zoon Gerrit had
die ook rademaker22 was, althans zo werd genoemd. Bovendien is het aannemelijk dat deze
Gerrit in Hattem woonde omdat hij aldaar, zijn in Barneveld wonende, ouders vertegenwoor-
digde.
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Vervolgens werden in Hattem nog drie dopen gevonden met Gerrit/Garrit Ramaker als vader
(in deze periode zijn bij de dopen de namen van de moeders niet vermeld), waaronder op 27
mei 1666: Evert. De veronderstelling dat dit Evert Barneveld was, is tot dusverre door geen en-
kele vondst gelogenstraft; we hebben dat dan ook als vaststaand aangenomen.

De Kelnarij van Putten
Het hiervoor genoemde Puttense echtpaar Gerrit hertzen en Stijntien Aerssen werd aangetrof-
fen in een artikel in Gens Nostra over keurmedigen van de Kelnarij van Putten23. Het leek een
mooie vondst, want zij figureerden in een uitgebreide genealogie. Al vrij snel bleek dat zij niet
de ouders van Teunis Gerritsen Rademaker konden zijn. Deze vondst was echter wel een gerede
aanleiding om verder te zoeken in deze - tot dusverre nooit door ons geraadpleegde, maar bij-
zonder interessante - bron. Al snel werd een ander echtpaar gevonden, namelijk: GerritAertsen
te Beisteren, gehuwd met LutteBertsen*4. Omdat al eerder gevonden was dat Teunis Gerritsen af-
komstig was uit de Puttense buurtschap Bijsteren2S leek dit een interessant spoor. En zowaar,
dat echtpaar had een zoon Thonis Gerdsen, rotarius (= rademaker) in Barnefelt26. Dit klopte dus
geheel met de eerder gevonden resultaten. De afkomst van Gerrit Aertsen - die hoogstwaar-
schijnlijk niet keurmedig was - werd in deze akten niet gevonden. Zij leverden echter wel de
namen van verscheidene voorouders van LutteBertsen, vooral nadat de eerder genoemde heer
Steinmeier ons wat meer wegwijs had gemaakt. Ook werd nog een Evert HendricksenZ7 gevon-
den, die misschien de vader van AeltjeEvers is geweest, maar deze vondst is te speculatief om al
in de kwartierstaat op te nemen.

De kelnarij te Putten, het kantoor van de kelner, die namens de abt van Paderborn het beheer voerde
over diens bezittingen op de Veluwe en moest zorgen dat alle verschuldigde betalingen binnenkwamen

(naar een tekening van Cornelis Pronk, 1/31)
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De registers van overleden keurmedigen (OKM) zijn geraadpleegd in de door 'Veluwse
Geslachten' uitgegeven bewerking (zie literatuuropgave). Later zijn deze vermeldingen bij
het CBG steekproefsgewijze gecontroleerd aan de hand van microfiches van de originelen;
behalve toenemend respect voor de bewerker heeft dit geen nieuwe gezichtspunten opgele-
verd.

In het Rijksarchief te Arnhem zijn de aldaar berustende, deels fragmentarische, lijsten,
registers e.d. in origineel geraadpleegd. Daaronder bevond zich de fragment-genealogie nr.
67 van Mette, de moeder van Uitte Bertsen1*. Andere, blijkens de gevonden index interessante
fragment-genealogieën werden echter niet aangetroffen. Wel kon gebruik gemaakt worden
van registers van hofhorige goederen29 en de signaten van zittingen van het Hofgericht van de
Kelnarij uit 1546,1548 en 156030.

Nogmaals Hattem, Everts moeder
Voortgezet speurwerk in de Hattemse archieven leverde nog op:
- de begrafenis van Gerrit Rademaker op 26 juli 166631;
- zes dopen tussen 1668 en 1682 met Hartgerjurriens Rademaker als vader, waaronder die van

Gargjen en Jan Hartgers, Everts halfzuster en halfbroer; bij drie van deze dopen wordt als
moeder vermeld Lubbigjen Harms;

- een akte d.d. 16 augustus 1695, waarin zekere Evert wordt aangemerkt als stiefzoon van de
weduwe van 'Hartger Raedemr.'32.

Hiermee zijn de ouders van Everts halfzuster en halfbroer gevonden en Lubbigjen Harms
was dus Everts moeder. Zij zal vrij kort na het overlijden van Gerrit Teunissen Rademaker zijn
hertrouwd met een andere rademaker, namelijk Hartgerjurriens. Mogelijk was Hartger een
gildebroeder van Gerrit, mogelijk ook diens knecht of baas. De eerder genoemde oude aan-
tekeningen met de naam Hartger konden nu ook (voor zover betrekking hebbend op Hartger
Jurriens Rademaker) worden ingepast. De afkomst van Lubbigje Harms kon echter tot dusverre
niet worden achterhaald.

Nog meer Hattem, het huis in de Kerkstraat
Voortgezet onderzoek in het ORA van Hattem, gecombineerd met daarop gebaseerde veron-
derstellingen over de gang van zaken, leidde tot de conclusie dat het hiervoor genoemde huis
in de Kerkstraat aanvankelijk was gekocht door het echtpaar EvertRaedemaecker enAeltjenAelts.
Evert was een broer van Gerrit en oefende eveneens het ambacht van rademaker uit. Evert en
Aeltjen, die in 1651 in Putten op huwelijkse voorwaarden waren getrouwd, stierven met hun
kinderen in september 1656 aan de pest, die toen in Hattem hevig woedde.

Het huis (waarschijnlijk annex rademakerij) werd op aanwijzing van Teunis Gerritsen (Everts
vader) betrokken door Gerrit Teunissen (Everts broer). De erfgenamen aan de zijde van Aeltjen
waren het daar niet mee eens en eisten het huis voor zich op. Uiteindelijk is vastgesteld dat
de partijen elk voor de helft aanspraak konden maken op het huis. Voor ons, 2iste-eeuwse
genealogen, is deze onenigheid achteraf gelukkig, want de processtukken bevatten heel wat
informatie die anders verborgen zou zij n gebleven. De gang van zaken rond dit huis is door de
heer C. J.J. Wijnen beschreven in een afzonderlijk artikel33.

Oude tijnsregisters
In de slotfase van het onderzoek is nog nagegaan of aan de 15de- en i6de-eeuwse tijnsregis-
ters, berustend in het Hertogelijk archief, nog aanvullende informatie kon worden ontleend.
Dit bleek slechts in zeer geringe mate het geval.
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Nabeschouwing
Waarom is de gevolgde werkwijze om te komen tot een betrekkelijk klein stukje kwartierstaat
(dat zich overigens wel uitstrekt over zeven generaties) zo uitvoerig weergegeven? In de eerste
plaats om duidelijk te maken dat een vastgelopen onderzoek beslist niet altijd onoplosbaar
hoeft te zijn. Verder illustreert het verhaal dat het opbouwen van een genealogie of kwar-
tierstaat, na het 'makkelijke' traject via Burgerlijke Stand en DTB, meestal maar met kleine
stapjes vordert. Aan het eind van zo'n proces zijn er dan als regel nog meer vastlopers dan aan
het begin. Het verhaal is echter vooral opgeschreven om aan te geven dat het uitwisselen van
gegevens en gedachten met medegenealogen heel vruchtbaar kan zijn.

In dit geval zouden wij ieder apart waarschijnlijk niet veel verder meer zijn gekomen, maar
door de samenwerking hielpen we elkaar telkens over een dood punt heen. Het loont om ge-
gevens, kennis en ervaring te delen! Contactdiensten, zoals die van archieven, NGV, CBG en
Veluwse Geslachten, al dan niet met gebruik van internet, kunnen daarbij van veel nut zijn.
Als we niet op onze resultaten gaan 'zitten', maar ze ruimhartig ter beschikking stellen aan
anderen, zullen we vroeg of laat ook kunnen profiteren van wat anderen hebben verzameld.

Vervolgens kan men niet dankbaar genoeg zij n voor de moeite die andere onderzoekers zich
getroost hebben om hun resultaten te publiceren. Dat geldt in het bijzonder voor het werk
van hen die moeilijk toegankelijke bronnen, zoals de akten van de Kelnarij van Putten, heb-
ben ontsloten en toegelicht. Door in publicaties te vermelden waar en door wie de gebruikte
gegevens zijn gepubliceerd, krijgen deze onderzoekers niet alleen de eer die zij verdienen,
maar wordt ook de mogelijkheid tot verificatie geboden. Want het is wel verstandig de van
derden verkregen gegevens zoveel mogelijk in de oorspronkelijke bronnen te verifiëren. Het
levert vaak aanvullende informatie op. Bovendien: iedereen maakt wel eens een foutje en als
zo'n misser klakkeloos wordt overgenomen, kunnen verkeerde conclusies worden getrok-
ken, die soms een taai leven gaan leiden.

En tot slot: het doen van het onderzoek is minstens zo aardig als het verkrijgen van de resul-
taten.

Fragment-kwartierstaat
Hierna volgt een fragment-kwartierstaat met Evert Barneveld als proband. Voorzover de gege-
vens zijn ontleend aan de DTB zijn geen bronnen vermeld, bronvermeldingen uit het voor-
gaande artikel zijn hier als regel niet herhaald. Alle dopen, huwelijken, belijdenissen, attesta-
ties e.d. zijn 'Nederduits Gereformeerd'. In de geraadpleegde bronnen worden diverse namen
op uiteenlopende wijze gespeld. Deze spellingsvariaties34 zijn in de kwartierstaat als regel
slechts vermeld als dat voor een goed begrip wenselijk is.

1. Evert Gerrits (van) Barneveld, ged. Hattem 27-5-1666, gildemeester van het tappersgilde en
Provisor van de Gemeene Armen ald., begr. ald. (in de kerk) 3-3-1722 otr./tr. (1) Hattem
29-3/13-4-1696 Elisabeth Gosens van Dijk, geb. Hattem35, begr. ald. 10-5-1709, dr. van Gosen
Peters van Dijk, bakker aan de Gelderse Dijk te Hattem, en Hilleghjen Geurts; otr./tr.
(2) Hattem 23-3/9-4-1710, Luitjen Wijn(en) geb. verm. Apeldoorn circa 1670-167436, begr.
Hattem 6-3-1751, dr. van Wijn Teunissen (van Barneveld, Rademaker), landbouwer te
Noord-Apeldoorn (Veldhuizen), en Claesjen Cornelis. Luitjen hertr. Hattem 10-12-1724
Lambert van Essen, wedr. van Grietje van der Maeten.
Bij Evert worden het patroniem Gerrits en het voorvoegsel van slechts zeer sporadisch vermeld, het-
zelfde geldt voor de achternaam Van Dijk van zijn eerste vrouw. Evert wordt tientallen malen ver-
meld in de rechterlijke en andere archieven van Hattem. Uit diverse vermeldingen blijkt dat hij
een redelijke mate van welstand moet hebben genoten.
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Dezefoto uit 1937 toont het vooraanzicht van hethuis
Kruisstraat 13 (hoek Achterstraat) teHattem;

op deze plaats stond het huis De (Witte) Swaen,
dat Evert Bdrneveld in 1705 verwierf

(Foto Gent. Hattem)

Hij was tapper, lid en in de periode 1719-1721 gildemeester van het tappersgilde, te Hattem37.
Mogelijk was hij daarnaast ook winkelier33. Hoewel hij wel landbouwgrond bezat wordt betwij-
feld of hij zelfde landbouw uitoefende. Wel verbouwde hij kool en andere groente op een of meer
hofjes39. Hij verhuurde een of meer huizen4", verstrekte ook wel hypothecaire leningen41 en trad
soms op als borg42. In 1710 wordt hij vermeld als 'Provisor van de Gemeene Armen'43, hij is dit tot
zijn dood gebleven.

Op 2 januari 1699 verkrijgen Evert en Lijsbet voor 325 gulden het huis 'De Dood' bij de Dijkpoort
met 'twe koeweijdens'44, op 17 februari 1705 verwerven zij voor 620 gulden het huis 'de Swaan' aan
de Kruisstraat, waarop hypotheken rusten van respectievelijk 100 daalders en 100 gulden; de eer-
ste wordt in 1739, de tweede reeds in 1707 afgelost45. Op 16 juli 1708 wordt daar voor 51 Car. guldens
nog 'seecker hofjen buijten de Homoetse poort' aan toegevoegd.46

In de zomer van 1705 doet Evert belijdenis.
Uit het huwelijk worden acht kinderen gedoopt te Hattem, onder wie als oudsten de twee-

ling Henderijn en Gerardijn op 3 februari 169747. Henderijn is jong gestorven, maar haar zusje (zij
figureert in mijn kwartierstaat) bereikte een hoge leeftijd. Zij deed in de lente van 1716 belijdenis,
kreeg 30 april 1717 attestatie naar Thamen48, werd 30 november 1718 op attestatie vandaar inge-
schreven in Alkmaar (adres: Dronkenoort) en kwam daarvandaan omstreeks oktober 1720 met at-
testatie terug naar Hattem. Dina en Lubbert worden veelvuldig vermeld in de rechterlijke en andere
archieven van Hattem. Zij lieten in de periode 1721-1740 te Hattem negen kinderen dopen.

Gosuinus en zijn vrouw Maria deden in de zomer van 1724 belijdenis; Gosuinus was diaken 1731-
1734, het echtpaar liet zes kinderen dopen te Hattem in de periode 1724-1737.

Lubbighjen kwam in de lente van 1726 met attestatie uit 's-Gravenhage.
In 1709 overlijdt Everts vrouw Elisabet en Evert blijft achter met vier of vijf jonge kinderen49.

Mogelijk is hij door zijn, in Hattem wonende neef Cornelis Wijnen, attent gemaakt op diens on-
gehuwde zuster Luitjen Wijnen in Apeldoorn. In elk geval wordt Luitjen in de herfst van 1709 te
Hattem op attestatie ingeschreven als lidmaat. Zij woont dan al bij Evert Barneveld. Het komt
spoedig tot een huwelijk. Omdat zij volle neef en nicht zijn (hun vaders waren broers) is voor hun
huwelijk dispensatie nodig, die op 12 maart 1710 wordt verleend50.

Uit dit tweede huwelijk worden twee kinderen geboren, die vermoedelijk beiden jong gestor-
ven zijn: in 1723 is Lijsbeth reeds overleden, Wijn is dan nog in levens', nadien is niets meer van hem
vernomen. In elk geval is Luitjen bij haar dood in 1751 kinderloos.

Evert en Luitjen ging het in materieel opzicht voor de wind. Zij kopen op 23 november 1713 twee
hofjes buiten de Homoetse poort voor respectievelijk 79 en 72-10 Car. guldens. Op 30 juli 1714 ver-
werven zij voor 55 Car. guldens 2 akkers (zVi schepel) zaailand 'in den Enck' en op 29 augustus 1715
voor 235 Car. gld. nog vijf schepel in 'De Kromme Ackers'52. Op 6 september 1714 verkrijgen zij voor
1200 Car. gld. het landgoed 'Lippenoort, bestaende in huijs, hoff en aenhoorige Landerijen, gele-
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gen in dese Stadts vrijheit', voor negen jaar in pandschap, met de mogelijkheid van verlenging53.
Op 20 juni 1716 volgt de aankoop van een stal achter hun huis aan de stadswal voor 125 Car. gld.54.
Op 16 maart 1718 kopen zij de helft van de 'Maescamp', op 30 september 1718 gevolgd door de an-
dere helft, elk voor 400 Car. guldens; op 18 september 1718 hadden zij ook nog zes schepel zaailand
in het Hattemer Broek verworven55.

In 1719 overlijdt Luitjens broer Corndis Wijnen kinderloos. Luitjen en haar broers Teunis, Lubbert
enReijer zijn, samen met Cornelis' weduwe Berentjenjans de erfgenamen. Evert krijgt van zijn zwa-
gers volmacht56 om de erfenis af te wikkelen. In 1720 begint hij een proces57 tegen Berentjen omdat
zij goederen aan de boedel onttrokken zou hebben en nalatig zou zijn in het overleggen van een
behoorlijke inventaris daarvan. Het proces sleept zich enkele jaren voort en wordt waarschijnlijk
niet voortgezet na het overlijden van Evert. Wel is de geëiste inventaris verstrekt, die ook inzicht
geeft in het bezit van Luitjens overleden ouders in Apeldoorn.

Als Evert zij n einde voelt naderen, laat hij op 22 februari 1722 vanaf zij n ziekbed, samen met Luit-
jen, een testament opmaken58. De langstlevende krijgt het vruchtgebruik van alle goederen met
het beding dat onmondige kinderen 'uit den gemenen boedel wel en nae behooren sullen onder-
houden en grootgemaeckt worden'. Kort daarop sterft Evert; hij wordt op 3 maart 1722 in de kerk
begraven. Na het overlijden van Evert treden zijn halfbroer Jan Hartgers en de broer van zijn eerste
vrouw Jannes Gosens op als voogden van de onmondige kinderen Lubbighjen, Gerrit en Wijn. Op 8 fe-
bruari 1723 verkopen deze, samen met de volwassen kinderen Dina59 en Gosuinus, hun helft van het
huis 'de Swaan' in de Kruisstraat aan hun (stief )moeder Luitjen6o. Die blijft er wonen, ook nadat zij
in 1724 (otr. 25-11, tr. 10-12) hertrouwt met Lambertvan Essen (van Es), weduwnaar van de kort tevoren
gestorven Grietje Gerrits van derUaeten, vader van drie volwassen kinderen. Hij is winkelier, lid van
het tappersgilde en 'monopolist' (gerechtigd om brandewijn te stoken) en waarschijnlijk een za-
kenrelatie van Evert Barneveld.

In 1751 overlijdt Luitjen, zij wordt op 6 maart in de kerk begraven. Reeds op 30 juni 1751 her-
trouwt Lambert met de 17-jarige Jennigjen Herms, uit welk huwelijk nog drie kinderen worden ge-
boren, waarvan twee jong gestorven. Op 2 maart 1756 wordt Lambert begraven. Jennigjen hertrouwt
met Jacob Treep, uit welk huwelijk nogmaals drie kinderen worden geboren.

Aantekeningin het gildeboek van het tappersgilde teHattem, waarin wordtvastgelegd hoe Evert Barneveld
zijn functie van gildemeester overdraagt aan zijn opvolger Evert van derMaten

(OAGinv.nr.8oop)
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De kinderen van Evert Barneveld gaat het veel minder voorspoedig dan hun vader. Gaandeweg
verkopen zij vrijwel al het geërfde vastgoed. Dina wordt al jong weduwe en blijft achter met een
groot gezin met jonge kinderen; zij hertrouwde niet en moest 'arbeidende' de kost verdienen.
Gosuinus wordt meermalen vermeld als onvermogend; hij is in 1748 daghuurder, later 'poortier'
(poortwachter) van de Dijkpoort. Lubbighjen en Gerrit blijven ongehuwd en overlijden beiden op
vrij jonge leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerardina (Dina), ged. Hattem 3-2-1697, arbeidende (1749), overl./begr. ald. 12/17-12-1773, otr.

Hattem 23-11-1720, tr. ald. (met att. van Alkmaar) Lubbert Wijnen, ged. Apeldoorn 22-9-1678,
begr. Hattem 27-10-1741, zn. van Wijn Teunissen en Claesjen Cornelissen (zie zesde kind van 4
en 5).

2. Henderijn, ged. Hattem 3-2-1697, begr. ald. 10-5-1697.
3. Gosuinus, ged. Hattem 25-11-1698, daghuurder, poortwachter van de Dijkpoort te Hattem,

begr. ald. (kerkhof) 19-1-1766, otr./tr. Hattem 10/28-4-1723 Maria Pothof, ged. Hattem 2-8-16966',
overl./begr. ald. 16/20-3-1778, dr. van Arent Pothof en Margriet Dullers.

4. Jannetje, ged. Hattem 14-11-1700, begr. ald. 10-6-1704 of 9-7-1706.
5. Henderijn, ged. Hattem 7-12-1701, begr. ald. 10-6-1704 of 9-7-1706.
6. Lubbighjen, ged. Hattem 15-3-1705, overl. ald. 26-10-1741.
7. Gerrit, ged. Hattem 15-12-1706, begr. ald. (in de kerk) 7-9-1728.
8. Jennighjen, ged. Hattem 18-11-1708, jong gestorven.
Uit het tweede huwelijk:
9. Lijsbeth, ged. Hattem 18-11-1711, begr. ald. (in de kerk) 26-2-1717.
10. Wijnen, ged. Hattem 20-8-1713, overl. tussen 2-1723 en 3-1751.

2. Gerrit Teunissen Rademaker, geb. verm. Barneveld circa 162562, rademaker te Hattem, begr.
Hattem 26-7-1666, tr.

3. LubbigjenHarms, begr. Hattem 10-4-1703. Zij tr. (2)HartgerjurriensRademaker63, rademaker
te Hattem, overl. vóór 12-5-1698.
Gerrit Thonissen wordt op 18 juli 1655 te Barneveld vrijgesproken van de verdenking dat hij 'op de
duere van Dirck Rademaker' [een concurrent?] 'met steen soude gesmeten hebben'6*.

Het is niet duidelijk wanneer Gerrit naar Hattem is verhuisd, in elk geval nam hij in 1656 zijn
intrek in het huis in de Kerkstraat dat was vrijgekomen nadat zijn broer Evert met diens gehele
gezin aan de pest was gestorven. Vermoedelijk heeft hij het huis omstreeks 1660 verlaten; hij werd
toen namelijk door zijn vader gemachtigd om het te verkopen65. In 1662 was het in bezit van Gerrit
Gerritsen Wielenmaker66. Waarschijnlijk is onze Gerrit verhuisd naar de 'Nystadt'. Blijkens de tijnsre-
gisters van Hattem had hij aldaar een huis geërfd, dat eerder had toebehoord aan Willem Toonissen
Backer67. Een familierelatie tussen deze Willem en Gerrit is niet gevonden, er is ook geen enkele aan-
wijzing dat zijn ouders een zoon Willem zouden hebben gehad. Misschien was Willem familie van
Gerrits vrouw. Op 18 mei 1663 kopen 'Gerrit Toenissen Raedemr. en Lubbertien Herms Eheluijden'
een hof in de Nieuwstad68. Bij zijn dood woonde Gerrit 'aen de Hoenweerdtsche Poort'.

Van Hartgerjurriens is vooral bekend, dat er regelmatig beslag werd gelegd op zijn gerede goe-
deren, doorgaans voor vrij kleine bedragen69. Hij was dus regelmatig slecht bij kas of alleen maar
slecht van betalen. In 1685 treedt hij op als plaatsvervangend gerechtsdienaar in het schoutambt
Hattem70.

Van dochter Jannigjen is, behalve haar doop, geen enkele vermelding aangetroffen; veronder-
steld is daarom dat zij jong is gestorven. Hetzelfde geldt voor Jurrien Hangers.

Het huwelijk van Gerrit Hendricks en Gerrigjen Hartgers bleef kinderloos. Zij testeren op 28 juli
1712, waarbij de zieke Gerrigjen onder meer goederen vermaakt aan haar halfbroer Evert Barneveld.
Op 10 augustus 1717 (Gerrigjen is dan weer ziek) annuleren zij dit testament en benoemen tot uni-
versele erfgename Lambertjen Gerrits, dochtertje uit het vorige huwelijk van Gerrit7'.

Jan Hartgers wordt enkele malen vermeld als voogd ('oom en bloedmomber') van de minderja-
rige kinderen van Evert Barneveld9.

Harmina doet in de lente van 1709 belijdenis te Hattem, daarna is niets meer over haar gevon-
den.
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Uit het eerste huwelijk:
1. NN, geb. Hattem ca. 1660, begr. ald. 28-11-166072.
2. Jannigjen, ged. Hattem 9-2-1662, begr. ald. 17-4-166273.
3. Jannigjen, ged. Hattem 6-9-1663, waarschijnlijk jong gestorven.
4. EvertBarneveld, ged. Hattem 27-5-1666 (zie 1).
Uit het tweede huwelijk74:
5. Gerrigjen Hartgers, ged. Hattem 26-8-1668, otr./tr. Hattem 13-9/7-10-1711 GewitHendricks, wedr..
6. Harmina Hartgers, ged. Hattem 20-3-1670, verm. jong gestorven.
7. Jurrien Hartgers, ged. Hattem 14-9-1673, verm. jong gestorven.
8. Jan Hartgers, ged. Hattem 16-1-1676, linnenwever.
9. Harmina Hartgers, ged. Hattem 22-1-1682.

.. Teunis Gerritsen (de) Rademaker, rademaker (rotarius) in Barneveld, overl. Barneveld tussen
1672-1675, otr. Barneveld 3-10-1624 / Putten 28-11-1624, tr. Barneveld ca. 12-1624

. Aeltjen Everts, overl. verm. Barneveld na 1-167975.
Bij de ondertrouw in Putten werden Teunis en Aeltje aangeduid als respectievelijk 'Gerrit Aertssen
soone Beysteren' en 'z[alige] Evert Hendrickssen dochter van Berneveldt'.

In 1659 wordt Teunis in rechte aangesproken door de erfgenamen van zijn overleden schoon-
dochter Aeltjen Aelts over het hiervoor genoemde huis in de Kerkstraat in Hattem33.

Op 29 mei 1671 wordt Teunis in Barneveld aangesproken door zijn huisbaas HenrickAertsen voor
een bedrag van 150 gulden voor driejaar huur. Het gericht ordonneert bemiddeling door onpartij-
dige scheidslieden76. Op 11 en 12 juni 1675 procedeert Aeltjen Evers als weduwe tegen de weduwe van
HenrickAertsen omdat deze in 1672, 'een geruijmen tijdt voor Paesen', het huis, door het afnemen
van pannen onbewoonbaar zou hebben gemaakt. Daardoor moesten zij 'tot groot naedeel haar
voorsz: Mans ambacht' in een schuur gaan wonen. Van de eis van 150 gulden (de oude huurschuld?)
wordt 20 gulden toegewezen77. Op 1 mei 1672 wordt Teunis nog genoemd in een hypotheekakte78.
Hij moet dus overleden zijn tussen mei 1672 en juni 1675. In april 1678 bewoont de 'wedc van Zal:
Tuenis Gerritssen rademaker' een huis en hof aan het Oosteinde van het dorp Barneveld en op 11
januari 1679 verkoopt zij met haar kinderen een 'hoffken' in die buurt75.

Bij de doop van zeven kinderen is als vader steeds vermeld: 'Teunis de rademaker'. Slechts bij
Hendrick staat daar ook het patroniem 'Gerritsz' bij. Daarom mag niet voetstoots worden aangeno-
men dat alle andere vermelde kinderen daadwerkelijk tot dit gezin hebben behoord. Slechts van
Gerrit, Evert en Wijn staat dit onomstotelijk vast. In augustus 1651 worden Evert en Gerrit Thonissen
gezamenlijk beschuldigd (en vrijgesproken) van 'insolentien' (onbeschoft gedrag)79. Ook Hendrick
en Wijn Thonissen worden een keer gezamenlijk beschuldigd (en veroordeeld) wegens een vechtpar-
tij80. Voor het 'accepteren' van Reijer en Luijtjen pleit dat hun namen worden teruggevonden bij de
kinderen van Wijn. Hetzelfde geldt voor Jochem: Evert liet een zoon Joachim dopen, terwijl Geertjen
werd genoemd in zijn testament. De twijfels gelden daarom vooral Baetje. Aangezien er anderzijds
ook geen aanwijzingen zijn dat er in de betreffende periode meer dan één Teunis Rademaker in
Barneveld heeft gewoond, zij n alle kinderen in het overzicht gehandhaafd.

Zoals hiervoor vermeld zal aan Evert en Wijn Teunissen in afzonderlijke artikelen ruimer aan-
dacht worden besteed. Van de overige kinderen zijn verder geen bijzonderheden gevonden.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Teunissen Rademaker, geb. verm. Barneveld ca. 1625 (zie 2).
2. Evert Teunissen Rademaker, geb. verm. Barneveld ca. 163081, rademaker te Hattem, begr. Hattem

29-9-165682, otr. Barneveld 9-3-1651, tr. Putten Aeltje Aelts, ged. Putten juli 162683, begr. Hattem
14-9-165684, dr. van Aelt E vertsen en Anneken Bessels.

3. Reijer Teunissen, ged. Barneveld 23-3-1634, otr. (1) ald. 3-3-1667 Aeltien Jorissen, geb. Barneveld;
otr./tr. (2) ald. 20-8/10-9-1682 WoutertjeReijers, geb. verm. Putten.

4. Hendrick Teunissen, ged. Barneveld 24-7-1636, otr. (1) Barneveld 6-11-1670, tr. Lunteren85 Willem-
tien Gosens, geb. Lunteren. Zij hertr. Jochem Jochemsen.

5. Luijtjen Teunis, ged. Barneveld 23-12-1638.
6. Wijn (Winandt) Teunissen (Rademacker, van Barneveld), ged. Barneveld 21-3-1641, landbouwer te

Noord-Apeldoorn (Veldhuizen), overl. Apeldoorn 1708-1712, otr. Barneveld 12-7-1668 Claesjen
Cornelissen, geb. Apeldoorn circa 1640, overl. ald. 17-8-171286.
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7. Geertjen Teunissen, ged. Barneveld 25-12-1643, otr./tr. Barneveld 23-5/16-6-1678 HenrickAelbertsen,
geb. Barneveld, zn. van Aelbert Henricksen. Hij tr. (2) Barneveld 5-2-1682 Grietjen Jans.

8. Baetje Teunis, ged. Barneveld 27-3-1646.
9. Jochem Teunissen, ged. Barneveld 10-9-1648.

8. GerritAertsen, rademaker in de buurtschap Beisteren te Putten, tr.
9. LutteBertsenS7, geb. verm. Voorthuizen 1550-1559, overl. Putten (Beisteren) 1-3-1624.

Lutte had een voorzoon van Hertger van Mehn, genaamd Vonck; zij n naam is slechts een maal aange-
troffen, mogelijk is hij jong gestorven88. Niet vermeld is of hij al dan niet uit een huwelijk is gebo-
ren. Veertig jaar later wordt bij Lutte melding gemaakt van een voordochter: Elizabeth, zonder ver-
melding van de naam van haar vader89. Elizabeth was gehuwd met JostJanssen, kistenmaker in de
Twiststraat (Twijnstraat?) te Utrecht.

Opvallend in dit gezin is dat alle (schoon)zoons min of meer verwante ambachten uitoefenen.
Waarschijnlijk was daarvoor onvoldoende emplooi in Putten (Beisteren), zodat werd uitgeweken
naar omliggende plaatsen. Waarschijnlijk zette zoon Beert het bedrijf van zijn vader voort; zijn
naam is enkele malen aangetroffen in het rechterlijk archief onder Putten90. In dit archief is in 1672
in Barneveld ook sprake van een Evert Gerritsen Rademaker9'. Voorshands is deze niet tot het hier
beschreven gezin gerekend.
Uit dit huwelijk (vermoedelijk allen geboren te Putten in het vierde kwart van de zestiende eeuw,
volgorde is niet zeker):
1. Bert Gerritsen, rademaker (rotarius) aan de Brinck te Putten, later vermeld als wagenmaker ('car-

pentarius') te Beisteren, overl. Putten 26-1-1654, otr./tr. Putten 7-3/4-4-1619 Griete Evers, geb.
Putten, dr. van Evert Tijmens.

2. Aert Gerritsen, rademaker te Harderwijk ('rotarius Hardervici'), overl. Harderwijk ca. 165692, otr.
Putten 26-2-1626 Weijmejanssen, geb. Putten, dr. van Jan Jacobsen.

3. Gerdgen Gerritsen, overl. Harderwijk 1624 aan de pest93, tr. Bronis Gerritsen94, wagenmaker ('car-
pentarius') te Harderwijk, overl. voor 3-1624.
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4- Mettchen Gerritsen.
5. Teunis Gerritsen (de) Rademaker (zie 4).
6. Reijer Gerritsen, smid (faberferrarius) aan de Smedepoort te Harderwijk, otr. Putten en Barneveld

12-2-1616, tr. Barneveld 10-3-1616 Jannetjen Heijmans, geb. Barneveld, dr. van Heijman Jans van
Surgstom en Cileken Brands (Zeelijken Brantz).95 Zij tr. (2) Jan Aertsz; tr. (3) Peter Jansz.

10. EvertHendricksse, overl. verm. Barneveld vóór 11-1624.
18. BertReijnersen, geb. verm. Voorthuizen, bezitter van het abtsgoed 'Maes Hermensgoed' te

Voorthuizen, overl. Voorthuizen 1559 of 1560, tr.
19. Mecken (Mee, Meken, Mettgen) Gisbertsen/Woltersen9S, overl. Voorthuizen 1582. Zij tr. (2) Evert

Wacker, verm. zn. van Herman Evertsen Wacker97.
Blijkens het Signaat van het Hofgericht van 154698 bezat Bert het Maes Hermensgoed in 1546
samen met zijn moeder. Zijn vader was toen waarschijnlijk reeds overleden. Zijn vrouw Meecken
- hier aangeduid als Meecken Gisbertsen - was onhorig en moest zich binnen een jaar Tioirich und
lodich maiken' op straffe van een boete van 25 oude schilden. Voor het gepleegde 'misbruik' moest
hij in twee termijnen 8 daalders van 28 brabantse stuivers per stuk betalen. Uit het signaat van
1548" blijkt dat aan de verplichtingen is voldaan.De tekst uit dit laatste signaat luidt: 'Noch op
Guedesdach [=woensdag] den xxvj™ dach September a° xlviij voir den prelaet ende commissarys-
sen vurss. comparerende Meyken Berntsz myt hoeren man und momber Bernt Reynersz und heeft
renuncieert und affgestaen oire dienstrechten, Ind gaff und maickten hoir myt hoire mombers
hant nae natueren des guetz geheyten Maes Hermans guet des Abtz hoirich und lodich. Oirkonde
huysgenoeten Garyt Berntsen und Arnt Thimansz.'.

Het goed bestond uit huis, hofstede en 20 morgen land. Het is beschreven in de 'Legger van hof-
horige en volschuldige abtsgoederen'100. Aldaar is ook opgesomd wie in de periode 1457-1810 het
goed bezeten hebben en welke rechtshandelingen en gebeurtenissen met betrekking tot dit goed
hebben plaatsgevonden: overlijdens, investituren, oprukkingen, 'breuken', e.d. Het goed is in het
begin van de 17de eeuw enige tijd ten onrechte aangemerkt geweest als herengoed"".

BertReijnersen bezat behalve het Maes Hermensgoed nog een stuk land, genaamd 'die Hove' in
het abtsgoed 'Coops goed van den Hoven'102. Hij woonde bij de kerk ('ad templu') in Voorthuizen.
Toen hij overleed had Mecken zes kinderen en was zwanger van het zevende1"3. Bij het overlijden
van Mecken werd aanvankelijk de keur niet betaald wegens onenigheid tussen de kinderen uit haar
twee opeenvolgende huwelijken.

De volgorde van de eerste zeven kinderen staat niet geheel vast. Reijner was de oudste zoon,
Weijm de oudste dochter. De kinderen zijn vermoedelijk allen geboren te Voorthuizen in de perio-
de tussen circa 1550 en 1560. De namen van de jongste twee kinderen zijn alleen in 'blad no. 67'
aangetroffen onder vermelding dat zij zeer jong zijn gestorven.

Reijner kwam om door een ongeluk tijdens het werken met paarden op het Maes Herrmsen
goed: 'Anno 1603 in Junio is uijt sonderlich ungluck und verstohronge sijner peerde in onsen ar-
beit ende dienst omgecomen ende verstorven Renger Bertsen to Vorthuisen wohnhaftigh'104. De
nabestaanden werden 'uijt sonderlinge medelijden ende voorbidden goeder luijden' vrijgesteld
van het betalen van een keur, behoudens een recognitie van acht gulden.

Weijm woonde met haar man 'op den Kijwit' (= Kievit) in Barneveld. Van Bertgens man Elbert
Evers wordt vermeld dat hij ook keurmedig was, woonde op Diepenbosch in Voorthuizen, een
welgesteld man was en zeer vermogend. Geertken woonde in Voorthuizen 'op de straet'. Reinken
woonde mogelijk in Bunschoten, waar haar man waarschijnlijk vandaan kwam. Evert had een ar-
me zoon: 'een knoopmaker mit krummen vooten to Utert'. Voor Evert was in juni 1606 de keur nog
niet betaald.

Het nageslacht van BertReijnersen en Mecken is uitvoeriger beschreven door Op den Brouw1"5.
Uit het eerste huwelijk (volgorde staat niet vast):
1. Reijner Bertsen (Bernardi), bezitter van Maes Hermensgoed te Voorthuizen, overl. Voorthuizen

6-1603, tr. Marrijcken Wijnensdochter.
2. Weijm(gen)Bertsen, overl. na 1616, tr.ReijnerNoijen (Neuwen,Newen), overl. na 1616.
3. Bertgen Bertsen (Elbersen), overl. Voorthuizen (op Diepenhorst) 23-6-16391"6, tr. Elbert Evertsen,

overl. na 1639.
4. Geertken Bertsen •% overl. na 10-1625, tr. (1) Bruin (Brunis, Bronis) Gerritsen; tr. (2) Evert Heijmans,

mogelijk barbier te Voorthuizen.
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5. Renck (Reinken) Bertsen, overl. voor 6-1603, tr. Elbert Heimensen, schoenmaker ('sutor') en kerk-
meester te Voorthuizen, overl. Voorthuizen 1586, zn. van Heimen Elbersen en Evertgen (beiden
in 1567 in Voorthuizen aan de pest overleden)108.

6. Uitte Bertsen (zie 9).
7. Evert Bertsen, schoenmaker te Utrecht, overl. Utrecht vóór 6-1603.
Uit het tweede huwelijk109:
8. Lijsbet(Wackers), overl. Voorthuizen 1625"°, tr. Herman Wilmsen Wacker, barbier te Voorthuizen.
9. Wolter, zeer jong gestorven.
10. Herman, zeer jonggestorven.

36. ReijnerBertsen, geb. verm. Voorthuizen, bezitter van Maes Hermensgoed aldaar en van yVi
morgen land en een stuk 'neetland' (= heide) in het Appelerbroek, eveneens onder Voort-
huizen, alles verkregen van zijn vader1", overl. Voorthuizen voor 7-1546, tr.

37. Evertken (Everhardine) Wolters, geb. Terschuur?, overleden Voorthuizen 1556"2.
Uit dit huwelijk:
1. BerntReijnersen (zie 18).
2. TruijeReijners, geb. Voorthuizen, tr.Aert Elbersen Verhorst, vermoedelijk afkomstig van het heren-

goed 'De Horst' onder Voorthuizen (buurtschap Harseier)"3.
72. Berend Maesen, geb. Voorthuizen, overl. na 1500, bezitter van Maes Hermensgoed en van

land en heide onder Voorthuizen"1.
Berend was in 1464 - ondanks een in 1457 aan zijn vader opgelegde verplichting - nog niet horig
aan de Kelnarij van Putten. Dit werd hem alsnog gelast 'bij poene van 25 schilden' en hij moest "t
voorgaende misbruijk beteren met 13 ggl.'"4.
Kind:
1. Reijner Bertsen (zie 36).

74. WolterHeijmsen (Heijnsen), overl. Terschuur 1509 of 1510"5, tr.
75. NN, overleden Terschuur 1506"6.

Uit dit huwelijk (allen geboren te Terschuur omstreeks 1500, volgorde niet bekend)117:
1. Evertken Wolters (zie 37).
2. Henrick Wolter Heijms, overl. 1548, keur betaald met merrie die voor zes Philipsguldens werd

verkocht118.

De kerk van Voorthuizen omstreeks 1730
Van BertReijnersen (kw. 18) wordt vermeld dat hij nabij deze kerk woonde

(schetsboek nr. IV'van Abraham deHaen,RijksprentenkabinetAmsterdam)
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3. Gertgen WolterHeijms, overl. Nijkerk 1553, keur van 14 Philipsguldens en 25 st. betaald door haar
schoonzoon Art Bertsen, tr. Gerrit Wohersen (van Rijs?)"».

4. Besselken WolterHeijms, overl. Voorthuizen 1553, in het huis van Art Reij nersz, keur van 2 Carolus
guldens betaald door haar neef Bert Reijner"8.

5. CatharinaWolterHeijms,overl.voor 1553,tr.LubbertvanRijsch u°.

144. Maes Hermens.
Maes bezat in 1457 het naar hem genoemde Maes Hermensgoed te Voorthuizen. Omdat hij een
vrije vrouw getrouwd had moest hij 7 goudgulden betalen en beloven het goed over te dragen aan
zij n zoon BerendtMaessen 'bij poene van 25 olde schilde en den selven hoorig te maeken'121.

In het tijnsregister over de periode 1530-15501" is sprake van 7V1 morgen land in het Appelerbroek
onder Voorthuizen, toebehorend aan 'Bernt Maessen to Voirthusen alleer Maes Iordensen'. Later
gaat dit in bezit over aan Reijner Berntssen. Niet duidelijk is of deze Maes Iordensen identiek is met
Maes Hermens. In vroegere tijnsregisters kon het goed niet worden teruggevonden.
Kind:
1. BerendMaesen(zie7z).

Literatuur
- HV E. de Jonge (red.), De herengoederen op de Veluwe, 5 delen, Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld

1990-1995. Het citeren uit deze bron geschiedt als volgt: HV-(deel)-(volgnummer herengoed) als het
gaat om een bepaald goed, of HV-(deel)-pag. (paginanummer) als het gaat om andere tekstgedeelten.

- [ODB] P.M. op den Brouw, Keurmedigen van de Kelnarij van Putten, Vijfde voorlopige versie, Deel n, z.p.,

1993-
- [OKM] E.L. Steinmeier, Register van overleden Keurmedigen van de Kelnarij van Putten 1389-1681, Uitgave

Vereniging van Veluwse Geslachten, Barneveld, 1993.
- [VG] Tijdschrift Veluwse Geslachten, orgaan van de Vereniging Veluwse Geslachten.
- [Zielhuis] D. Zielhuis, HetgeslachtBarneveld, Hattem, 1984.

Noten
AKP = RAG, Archief van de Kelnarij van Putten; G AH = Gemeentearchief Hattem (Streekarchi-
variaat Noord-Veluwe); HA=RAG, Hertogelijk archief (archief van de graven en hertogen van
Gelre), Hof = RAG, Archief van het Hof van Gelre; Kerkr. = GAH, Kerkrekeningen; OAG =
GAH, Oud-archief gemeente; ORA = Oud-rechterlijk archief; ORAH = GAH, ORA Hattem;
ORASH = GAH, ORA Schoutambt Hattem; ORAV = RAG, ORA Veluwe en Veluwezoom; RAG =
Rijksarchief in Gelderland; RKK = RAG, Archief van de Gelderse Rekenkamer.

1. Het ORAH is inmiddels overgebracht naar het GAH.
2. Zielhuis, hoofdstuk XIII, pag. 208 e.v. en 344.
3. Een aardige illustratie van de conclusie dat het hier gaat om twee verschillende Everts is de vermel-

ding d.d. 10-7-1718 dat Evert van der Maeten, samen met zijn broer Wolter heeft gevochten ten huize
van EvertBarneveld. Nog duidelijker is de akte waarin wordt omschreven hoe Evert Barneveld op 8-1-
1721 zijn functie van gildemeester van het tappersgilde overdraagt aan zijn opvolger Evert van der
Maaten. ORAH inv. nr. 12.

4. Hofinv. nri2O3.
5. De doopregisters van Apeldoorn beginnen in 1674.
6. De voorouders van Claesje Cornelissen vormen met hun nakomelingen eveneens een interessant

gezelschap; de bedoeling is daar een afzonderlijk artikel aan te wijden.
7. Gegevens hierover onder andere in ORAH inv. nr. 82.1.
8. ORAH inv. nr. 141, fol. 83V.
9. 23-3-1722, ORAH inv. nr. 136; 8-2-1723, ORAH inv. nr. 124, fol. 31V.

10. Veluwse Geslachten 20 (1995) nr 3, pag. 201, vraag 95.39.
11. Strikt genomen kan het ook een jongere broer zijn geweest, als namelijk de in Barneveld gedoopte

Cornelis jong is gestorven en nadien (vóór 1674) in Apeldoorn nogmaals een Cornelis is geboren/
gedoopt.
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12. Het onderzoek in de in Hattem berustende archieven en in de collecties in het Verenigingscentrum
in Weesp is verricht door de heer CJ. J. Wijnen, onderzoek in Arnhem en Den Haag door schrijver
dezes.

13. Het vermoeden van De Jonge en Van den Enk, zoals vermeld in: VG 11 (1986), pag. 261, dat Wijn
Teunissen een zoon zou zijn van een Apeldoornse Thonis Jacobs Raedemaeckers, blijkt hiermee niet
juist te zijn.

14. De Barneveldse doopboeken beginnen in 1634.
15. ORAV, Protocol Apeldoorn, inv. nr. 941, fol. 3V: 'Een sestepart van VA inde Soerderbos, & '/»in De

Soerse Heegde Toebehorende Grijtije Gerrits Weeduw ende boedelhouderse van zal. Abram
Bartels. A° 1676 Den 19 Septemb' beswaert met een somme van 150 gul Ten behoeve van Wijn
Tonissen rademaeker ende Claessijen Cornelis Eluijden Geregist. den 30 sept 1676 Edoch nijet
Besegelt door geer[f ]den'.

16. ORAV inv. nr. 184, fol. 102 en 331, fol. 168.
17. ORAV inv. nr. 324, fol. 8gv, 8-1651: samen met (zijn broer?) Evert Tonissen vrijgesproken van beledi-

ging van Willem Gerritsen; inv. nr. 325, fol. 12V, 18-7-1655: vrijgesproken van het stoten met een steen
op de deur van Dirck Rademaker, in beide gevallen bij gebrek aan bewijs.

18. DTB Putten 1310.1, bijgeschreven in 1618.
19. ORAV inv. nr. 326, fol. mv. Thonis werd in het ongelijk gesteld en moest ƒ 20 betalen.
20. M. van der Leeuw, Huizen in Hattems binnenstad, Heemkunde Hattem nr 18 (1984), pag. 8-9.
21. ORAHinv. nr.i22,fol.62en62V.
22. De woorden 'rademaker' en 'radermaker' komen niet voor in Wan Dale of in de Woordenlijst Neder-

landse taal. Hoewel er iets voor te zeggen is om te spreken van 'oradermaker', naar analogie van bij-
voorbeeld 'raderboot' en 'raderwerk', is in dit artikel voor de beroepsaanduiding steeds gesproken
van 'rademaker', zoals ook in de 17de eeuw gebruikelijk was.

23. R. Wartena, Hojhorigheid en genealogie op de Veluwe, in: Gens Nostra 45 (1990), pag. 55-68. Dit nummer
bevat verschillende artikelen over horigheid, waar het begrip keurmedigen zijn ontstaan vindt.
Zie daarover ook de inleiding van OKM.

24. OKM 1602-9.
25. In de ondertrouwinschrij ving op 28-11-1624 in Putten, DTB 1310.1.
26. OKM 1624-9.
27. OKM 1605-12. Hierin wordt vermeld dat in 1605 in Putten is overleden Henrica, vrouw van de

afgeleefde en arme Steuven, nalatende een dochter Ae[l]tgen Nouwen die gehuwd was met Henrich
Rengersen, overl. ca. 1601-1602, nalatende drie zoons: Evert, Maes en NN[Henricxen].

28. AKP inv. nr. 257. Deze fragment-genealogie is ook gepubliceerd in: ODB, pag. 151.
29. AKP inv. nr. 268.
30. RKK inv. nr. 1559 en 1560.
31. 'Gerrit Rademr. an de hoonweertsche poort 't overluijden 1-8-0'. Kerkr. inv. nr. 586.
32. ORASH inv. nr. 2 fol. 143V. Hoewel Evert hier niet is voorzien van een achternaam en wordt aange-

duid als stiefzoon in plaats van voorzoon (dergelijke onnauwkeurigheden zijn in de Hattemse ar-
chieven wel meer aangetroffen), is er weinig reden om te betwij felen dat het hier om Evert Barneveld
gaat.

33. C.J.J. Wijnen, Seecker haljfhuijs in de Kerckstrate (gepubliceerd in: Heemkunde Hattem, nr. 94, dec.
2002, pag. 170 e.v.).

34. Voorbeelden van dergelijke variaties: Barneveld - Barnefelt, Bernevelt; Bert - Bart, Beert, Berent,
Bernt; Elizabeth - Lijsabet, Lijsbeth; Gerardijn - Gerardina, Gerdina, Gerritdina; Gerrit - Garrit,
Gerd; Gerritje - Gargjen, Geertken, Gerdgen, Gerrighjen, Gerritgen, Gertken; Gerritsen - Gerde-
sen, Gerdsen; Luitjen - Lucretia, Luidtgen, Luijte, Luijtjen, Lutje, Lutken, Lutte; Rademaker
- Raedemaecker, Ramaker; Reijer - Renger, Reijner; Teunis - Theunis, Thoenis, Thonis, Toenis,
Tonis, Tuenis.

35. Aanvankelijk is aangenomen dat zij zou zijn gedoopt op 8-11-1659, maar dan zou zij 49 jaar oud ge-
weest zijn toen haar jongste kind werd gedoopt. Dit kan gevoeglijk worden uitgesloten. Daarom
wordt nu verondersteld dat zij omstreeks 1665-1670 is geboren en dat de doop in 1659 betrekking
heeft gehad op een oudere zuster, die jong is gestorven.

36. Na de verhuizing van haar ouders uit Barneveld (circa 1670) en voor het begin van de DTB van
Apeldoorn (1675).
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37- OAG inv. nr. 8oop en 8oox, ook gepubliceerd in: HeemkundeHattem 1986, pag. 66.
38. Hij laat enkele malen beslag leggen wegens openstaande rekeningen voor geleverde waren en

wordt genoemd in verband met de monopolisten. ORAH inv. nr. 42,9-10-1700, idem inv. nr. 43, fol.
28v, 5-11-1712. Na zijn dood leggen zijn weduwe en erfgenamen beslag op kar en paard van de heer
Jan Adam Brant om daaraan ƒ 21-10-8 te verhalen wegens geleverde winkelwaren. ORAH inv. nr. 43,
fol. 130.

39. In 1712 hebben Tcoeien de kool en andere groente ten deele verdorven en ten deele geconsumeert'.
ORAH inv. nr. 136,17-11 en 8-12-1712.

40. Hij laat enkele malen beslag leggen voor verschuldigde huishuur. ORAH inv. nr. 42,7-11-1699,6-
12-1709.

41. ORAH inv. nr. 38, fol. 14, idem inv. nr. 43, fol. 28v en fol. 48V.
42. Onder andere op 26-6-1713 voor het burgerschap van Gerrit Hendricks, de man van zijn halfzuster

Gerrigjen Hartgers. ORAH inv. nr. 136.
43. ORAH inv. nr. 42,19-2-1710.
44. Dit zijn zogenaamde 'scharen', rechten om gedurende de zomer een koe te laten weiden (in te

scharen) op de gemeenschappelijke weide in de Hoenwaard of Homoet. De scharen behoorden bij
het huis, maar werden ook wel los verhandeld (vliegende scharen).

45. ORAH inv. nr. 123, fol. 97V.
46. ORAH inv. nr. 123, fol. 112.
47. Deze tweeling is door Zielhuis over het hoofd gezien. Hij stelde Dina gelijk aan Henderijn 2, die op

7-12-1701 gedoopt werd.
48. Een als gevolg van turfwinning 'verdronken' dorp nabij Uithoorn.
49. Vast staat dat Dina, Gosuinus, Gerrit en Lubbighjen nog in leven waren, zij worden op latere tijdstip-

pen nog één of meer malen vermeld. Waarschijnlijk is ook Jennighjen jong gestorven.
50. Hof inv. nrs. 1203 (verzoek) en 32 (beslissing).
51. ORAH inv. nr. 124, fol. 31V.
52. ORASH inv. nr. 7, fol. 140V en fol. 145.
53. ORAH inv. nr. 123, fol. 156V.
54. ORAH inv. nr. 123, fol. 171V.
55. ORAH inv. nr. 123, fol. 180 en 187, inv. nr. 158.
56. ORAH inv. nr. 150,25-6-1719 en 5-4-1720.
57. Van dit proces is een uitvoerig dossier bewaard gebleven: ORAH inv. nr. 82.1.
58. ORAH inv. nr. 142, fol. 5.
59. Dina is dan inmiddels getrouwd met Lubbert Wijnen, een broer van Luitjen.
60. ORAH inv. nr. 124, fol. 31V. Het pand bestond uit huis, erf, 4 scharen (weiderechten) en stal. Zie ook

ORAH inv. nr. 136,23-3-1722. De niet genoemde kinderen zijn dan kennelijk reeds overleden.
61. Deze doopdatum en de vermelde ouders zijn niet geheel zeker. Het is ook mogelijk dat Gosuinus

gehuwd was met Maria, ged. Hattem 2-8-696, dr. vanArentPothofen MargrietDullers.
62. Als (vermoedelijk) oudste zoon vrij kort na het huwelijk van zijn ouders (1624), in elk geval voor

het begin van de DTB (1634).
63. Het patroniem Jurriens en de beroepsaanduiding Rademaker worden afwisselend gebruikt, maar

in sommige gevallen ook beide (bijvoorbeeld ORAH inv. nr. 33, fol. 107, ORASH inv. nr. 2, fol. 229).
64. ORAVinv. nr.325, fol. 12.
65. ORAH inv. nr. 122, fol. 162V.
66. ORAH inv. nr. 122, fol. 42.
67. RKK inv. nr. 1331, fol. 12V. Dit huis bleef nog tot 1684, dus lang na zijn dood, op zijn naam staan.

(RKK inv. nr. 1342, fol. i8v).
68. ORAH inv. nr. 122, fol. 50V.
69. ORAH inv. nr. 41:10 vermeldingen tussen 6-10-1668 en 9-12-1693.
70. ORASH inv. nr. 2, fol. 229.
71. ORAH inv. nr. 141, fol. 83V respectievelijk 101.
72. Kerkr. 580: (begraven) Gerrit Rademakers kint 1-8-0.
73. Kerkr. 582: (begraven) Gerrit Rademakers kint 1-8-0.
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74- Bij de doop van Harmina 1 is als vader vermeld Hanger Gerrits (geen moeder vermeld), bij die van
Jurrien als vader Rutgerjurriens en als moeder Lubbigjen Harms. Verondersteld wordt dat het hier gaat
om schrijffouten. Volledigheidshalve wordt vermeld dat er nog een doop is gevonden met Hanger
Ramaker ah vader, waarbij noch de naam van de moeder, noch die van het kind zijn geboekt. Deze
doop is gedateerd 23-1-1676, precies één week na de doop van zoon Jan. Vermoed wordt dat ook hier
een vergissing in het spel is. In dit verband wordt opgemerkt dat het desbetreffende doopregister
geen origineel is, maar een 18de- of i9de-eeuws afschrift van een of meer oudere registers, waar-
door dergelijke fouten geenszins onwaarschijnlijk zijn.

75. ORAV inv. nr. 835, fol. ïov en nv.
76. ORAVinv. nr.330, fol. 166.
yj. ORAV inv. nr. 331, fol. 167,168 en inv. nr. 184, fol. 102.
78. ORAV inv. nr. 835, fol. 6.
79. ORAVinv.nr.324,fol.89V.
80. Op 15-5-1663, ORAV inv. nr. 327, fol. 191.
81. Als (vermoedlijke) tweede zoon kan hij niet veel eerder geboren zijn dan in 1626, gezien zij n huwe-

lijk (1651) niet veel later dan 1633.
82. Kerkr. 576: Den ramaker met sijn broer en twee kinderen. Niet duidelijk is wie bedoeld is met 'sijn

broer'; alleen zijn toen 8-jarige broer Jochem lijkt hiervoor in aanmerking te komen. Het is even-
goed mogelijk dat er, tijdens deze pestepidemie met vele doden per dag, een vergissing is gemaakt
bij de inschrijving.

83. 7-1626 wordt een dochter van AeltEvenssen gedoopt waarvan de naam niet js vermeld. Deze doop
kan ook betrekking hebben op Aeltjens zuster Aertjen.

84. Kerkr. 576.
85. Dit huwelijk is ingevoerd als zij nde, gelet op Hendricks leeftijd, het meest waarschij nlijke. Niet uit

te sluiten valt dat de tekst als volgt moet luiden: otr. (1) Barneveld 30-5-1675 Elbertjen Bessels, j .d. van
Voorthuizen (att. op Voorthuizen 19-6, ws. aldaar getrouwd); otr. (2) Barneveld 7-12-1690 (als wedr.
van Elbertjen Bessels) ElbertjenAelts, dr. van Aelt Jans uit Zwartebroek onder Voorthuizen; otr./tr.
(3) Barneveld 23-2/11-3-1696 (als wedr. van Elbertjen Aelts) Henrickjen Sweeren, j.d. van Barneveld.

86. Deze overlijdensdatum zou zijn ontleend aan een erfhuiscedulle, maar deze bron kon niet meer
worden achterhaald. Het overlijden kan in elk geval niet veel eerder of later hebben plaatsgevon-
den.

87. De gegevens over Lutte Bensen en haar voor- en nageslacht zijn in eerste aanleg ontleend aan aan
OKM: 1560-3,1584-12/13,1602-9, 1605-21, 1624-9, 1624-23, 1624-26,1625-28. Naar deze bronnen
wordt verder niet steeds afzonderlijk verwezen. De gevonden gegevens zijn geverifieerd en aange-
vuld aan de hand van AKP en DTB.

88. OKM 1584-12. Het is ook mogelijk dat de vader Vonck van Mehn heeft geheten en de naam van de
zoon niet is genoemd. Evenzeer is denkbaar dat door een lees- of schrijffout bij het kopiëren het
woord 'filiam' is vervangen door 'filium'; er zou dan geen voorzoon zijn geweest maar een voor-
dochter, hetgeen overeenstemt met de vermelding uit 1624.

89. OKM 1624-9. In de index op het eerste deel van het register (AKP, inv. nr. 260B) wordt zij aangeduid
als Liesbethgen Gerritssens. Blijkbaar werd zij toen beschouwd als een 'gewoon' kind uit het gezin.

90. ORAV inv. nr. 317, fol. 168 en 377V, inv. nr. 318, fol. 46. Hij had blijkbaar in Beisteren enig grondbe-
zit.

91. ORAV inv. nr. 184, fol. 112.
92. OKM 1656-9.
93. OKM 1624-23: keur ad 31 Kar. gld. 13 stb. betaald 13-12-1624 door haar broers Been en Reijer.
94. OKM 1624-9.
95. Volgens AKP inv. nr. 260A, pag. 449 waren er twee kinderen: Hermen en Evert; er zijn echter te

Harderwijk drie dopen gevonden: Heijmen, Heijmen en Geertghen, maar geen Evert. Janneken
Heijmans wordt ook genoemd in: OKM 1639-6 bij het overlijden van haar moeder.

96. Mecken wordt in OKM steeds aangeduid als de vrouw van BenReijnersen respectievelijk Evert Wacker
of als moeder van haar kinderen, nergens wordt een patroniem vermeld. In OKM 1605-21 is sprake
van een broer Renger Woltersen, die ook in 1584-12 is vermeld, maar dan als bloedverwant. Op grond
daarvan is door Steinmeier indertijd aangenomen dat Mecken een dochter is geweest van een Wolter.
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In AKP 257 (fragmentgenealogie 67) wordt zij ook Mettgen Wolterssen genoemd, in het signaat van
het hofgericht van 1546 (zie noot 94) heet zij echter Mecken Gisbertsen/Ghijsbertsen. In de tot dusverre
onderzochte bronnen is noch een Wolter, noch een Gijsbert gevonden die in aanmerking komt als
haar vader. Aangezien het signaat tijdens haar leven is opgesteld en de beide andere bronnen pas
tientallen j aren na haar dood, ben ik - en de heer Steinmeier met mij - geneigd aan het signaat de
meeste betekenis toe te kennen. Mecken zou dan dus een dochter zijn geweest van een Gijsbert.
In dat geval is Renger Woltersen wellicht een stiefbroer geweest; ook zijn afkomst kon niet worden
achterhaald.

97. HA inv. nr. 103, fol. 172V, en 101, fol. 143.
98. RKK inv. nr. 1559, fol. 41V.
99. RKK inv. nr. 1559, fol. 68v.
100. AKP inv. nr. 268, nr. 54. Met dank aan de heer Op den Brouw, die de weg naar deze bron heeft gewe-

zen.
101. In HV-1-98 zonder commentaar vermeld, maar uit de zojuist genoemde legger blijkt dat Reijner

Berentsen op 6-7-1601 het goed ten onrechte als herengoed heeft laten aanmerken. Zijn zoon Wijn of
WinoldReijnersen werd 15-8-1618 door het Hofgericht veroordeeld om deze fout te herstellen.

102. RKK inv. nr. 1560, los katern fol. 45.
103. OKM1560-3.
104. In AKP 257, fragment 67, wordt het ongeval als volgt aangeduid: 'discerptus ab equis in opera: cu-

rise huius', wellicht te vertalen als: 'vermorzeld door paarden bij het werk op de hof.
105. ODB, fragment 67.
106. OKM 1639-14.
107. In OKM 1625-28 is zij abusievelijk aangeduid als Gertken Gerdsen (mondelijke mededeling van de

heer Steinmeier).
108. OKM 1568-1.
109. In AKP 257, fragment 67 worden behalve deze drie kinderen nog de namen Derick, Aeltgen en Bert

vermeld. Deze zijn zonder aanduiding van reden doorgehaald. ODB rekent deze kinderen wel tot
het gezin; de daarbij vermelde bijzonderheden stemmen echter overeen met OKM 1625-12. De al-
daar genoemde zuster Lijsbeth Eversen was gehuwd met Willem Wacker en niet met Herman Wilmsen
Wacker, zoals eerder was gevonden. Mogelijk heeft de opsteller van 'no. 67' zich aanvankelijk ook
vergist en daarom de namen later doorgehaald. Ik heb deze drie kinderen in elk geval niet tot het
gezin van Mettgen Woltersen gerekend.

110. OKM 1625-14.
111. AKP 268 nr. 54, HA, inv. nr. 103, fol. 182V en 189V.
112. OKM 1556-4. Haar (overleden) man wordt hier abusievelijk aangeduid als BerntReijnersen in plaats

van Reijner Berntsen; zoon Bernt betaalt de keurmede.
113. HV-1-104.
114. AKP inv. nr. 268, fol. 54, is ook vermeld in: ODB, fragment 43, Illb, pag. 110.
115. OKM 1509-10.
116. OKM 1506-6: 'Wolter Heims wijff bij der Schuir'.
117. ODB (fragment 43, pag. 110) rekent ook nog tot dit gezin: Bronis Wolters, Hugo Woutersen en zekere

Aert.
118. OKM 1548-7.
119. OKM 1553-9.
120. OKM 1554-7.
121. AKP inv. nr. 268, fol. 54.
122. HA inv. nr. 103, fol. 182V.
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ERFPACHT OP ERVEN TE 's-GRAVENDEEL
DOOR ERICA VAN DOOREMALEN

In het stadsarchief van Dordrecht bevinden zich onder archiefnummer 3 twee archiefstukken
met het inventarisnummer 2160. Allebei hebben ze betrekking op 's-Gravendeel. Het ene stuk
is gewoon vermeld in de klapper op de inventaris, maar het andere stuk zit 'verstopt' in een
envelop bij de nummers 2161 tot en met 2170 (erfpachtrekeningen 's-Gravendeel 1732-1792).
Dit is waarschijnlijk ook de reden dat ik dit archiefstuk nog niet eerder ben tegengekomen als
bron bij genealogieën met betrekking tot 's-Gravendeel. Voor onderzoekers met kwartieren
in de Hoeksche Waard (wetende dat de DTB-boeken van 's-Gravendeel ontbreken) is de onder-
staande transcriptie dan ook waarschijnlijk een waardevolle aanvulling.

In de transcriptie (zie deel I) worden alleen de erven genoemd in het dorp 's-Gravendeel die
in handen waren van de grafelijkheid. De overige erven (de gehele Rijkestraat, ongeveer de
helft van de Noordvoorstraat en bijna de gehele Zuidvoorstraat) waren sinds 1602 van Johan
van Roon en hij moest deze erven later delen met Pompejus de Rovere'. Gezien de ligging (in het
dorp) en de grootte gaat het hier om woonerven. Per erf worden er verschillende personen ver-
meld die dat erf in erfpacht hebben gehad. De eerste persoon in de reeks vermelde namen is de

's-Gravendeel

(a) Noordvoorstraat
(b) Zuidvoorstraat
(c) Korte Kerkstraat
(d) Lange Kerkstraat
(e) Langestraat
(f) Rijkestraat

Boven de stippellijn de erven van Johan van Roon
en Pompejus de Rovere en onder de stippellijn de
erven van de grafelijkheid.

Fragment van de kaart van 's-Gravendeel 1594 (bron: pagina 26 van het boek '1553 's-Gravendeel 1993; uit de geschie-
denis van het dorp aan de Kil' door Stichtingjubileumboek 's-Gravendeel (1993)). Op de kaart in het boek zijn de erven
niet genummerd.
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huidige pachter van het erf rond 1731. Er wordt maar één datum genoemd in het archiefstuk
en dat is, helemaal op het einde, 9 oktober 1669. De laatste persoon in het rijtje zal dus diegene
zijn die het erf in pacht had rond 1669.

In het boek 's-Gravendeel 1593-1993: uit de geschiedenis van het dorp aan deKil2 staat op pagina 187:
'Willem Lupaert (chirurgijn) kocht op 8 mei 1645 van Martijntje, weduwe Willem Cleijsse een
huis inde Noord voorstraat, dat hij in october 1647 volledig had afbetaald'. Dit betekent dat de
gegevens vermeld in folio 10 van vóór 1645 zijn! De gegevens in de transcriptie hebben dus be-
trekking op gegevens van ver vóór 1669 en komen misschien wel uit een vroeger pachtregister
dat samengevat is in dit archiefstuk.

De gemelde personen hoeven zelf niet op het erf gewoond te hebben. Als ik de pachters ver-
gelijk met de lijst van belastingsbetalers3 uit 1680, dan valt op dat een deel van de belastingbe-
talers niet in de onderstaande gegevens voorkomen. Deze personen huurden waarschijnlijk
een huis op een bepaald erf.

Deel I: Erfpacht op erven te 's-Gravendeel vóór 1669 - ca. 1731

(folio 1) Erffpagten in den dorpe van 's-Gravendeel de Graaffelijkhijd verscheenen prima ja-
nuarij4

Suijtstraat
Joost Bast. Rijkhoek, in plaats van Arienjansz de Vries, in plaats van Pieter Cornelis van Esch, smith,
in plaats van Arien Cornelisz Smith, alias Bijl, in plaats van Schilman Bastiaanze, in plaats van
Bastiaan Smith; het vijftiende erff, groot 45 roeden daarinne de graaffelijkhijd competeert 8'/2
rn, de reste komt de heerPompeus deRovere; tot twee stuijvers, agt penn. ijder roede jaarlijx, comt
-xxi S[tuijvers] iij P[enningen].
(f. 2) Mr.]an Geervliet in plaats van Maike Cornelis Bijl, in plaats van Mr. Jan van Dulke, in plaats
van Dirk Cans ende EeuwoutAriens Curp, in plaats van Jan Gabriels Kooijman; bezit het zestiende
erf, groot 45 roeden, daarinne de graaffelijkhijd competeert 23 roeden, ten prijse als vooren
- ij £ [=Ponden] xvij S. vj P.
(f. 3) IJsadcq Warre, in plaats van Corstiaan de Groot, in plaats van Willem Pietene van Esch, in plaats
van de erfgenamen vanjakob WouterseSmith, in plaats vznJanJanseNeef, bezit het zeventiende
erff, groot 45 roeden, daarinne de graaffelijkhijd competeert 37 roeden, ten prijse als vooren
comt - iiij £ xij S. vj P.

Noort-Voorstraat
(f. 4) Adriaan Hendricx van Moerkerke, in plaats van Joost Ad: Wildeman, in plaats van de heer Diderik
Hoenst tot Utregt, in plaats van de heer Jacob Hoenst, in plaats van de heer Diderik Hoenst, in plaats
van Arien P" Verdonk, schepen van 's-Gravendeel, in plaats van Marinusjanze; bezit het negende
erff, groot 48 r. daarinne de graaffelijkhijt competeert negen roeden, comt - xxij S. vj P.
(f. 5) Cors Corste van Roon, in plaats van Joosje Ar. 't Jong, in plaats van Arien Leendertse 't Jong, in
plaats van Bastiaan Hendricxe Spekmes, in plaats van Jan Dirkze, bezit het tiende erff daarinne de
graaffelijkhijt heeft 23 roeden, ten prijse als voren comt - ij £ xvij S. vj P.
(f. 6) Cors Corste van Roon, in plaats van Joosje Ariens 't Jong, in plaats van Arien Leenderts 't Jong, in
plaats van Bastiaan Hendricxe Spekmes, bezit het elfde erff daarinne de graaffelijkhijt heeft 37'/2
roede ten prijze als voren - iiij £ xiij S. ix P.
(f. 7) Pieter Hendricxe van Twist, in plaats van Dirk Franse van Waardenburgh, in plaats van Wouter
P" Vroman, in plaats van Huijgh Ariens Munter, in plaats van Pieter Vroman, in plaats van Theunis
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Philips, in plaats van Hendrik P"Spekmes, in plaats van PieterHendrikzeSpekmes, bezit het twaalf-
de erff, groot 48 roeden, ten prijse als voren comt - v £ xviij S. ix P.
(f. 8) Maijke Maartense Smith, in plaats van Bastiaan Ariense Timmerman, in plaats van de heer Mr.
Gerard de Bevere, in plaats van Jan Janze Botterhoer, in plaats van de kinderen van Jan Dircxe, in
plaats vanjanjacobse Timmerman, in plaats van IJsaak P", bezit het dertiende erff, groot 48 roe-
den comt - vj £.
(f.9) David P" Dekker, in plaats van Lijntje Rochus Visser, in plaats van Jan Philips Ruijter, in plaats
van Corn'Sieren, bezit het veertiende erff, groot 48 roeden comt - vj £.
(f. 10) Maijke Huijge Cranendonk, in plaats van Lijntge Rochus Visser, wed' van Maarten Ariens Smith,
in plaats van Mr. Willem Luijpaart, in plaats van Willem Cleijs, bezit het vijftiende erff, groot 48
roeden, comt - ij £.
(f. 11) DamasJanze Oudeclem, in plaats van Dirk Dirxe Quartel, in plaats van Dirk Dirxse Oude Quar-
tel, in plaats van Arien Pleunen Drogendijk, in plaats van Gerrit Ariens Schoenmaker, bezit het zes-
tiende erff, groot 24 r. comt. - iij £.
(f. 12) Dirk Gerritse van Bommel, in plaats van Fop Dirkze, bezit de wederhelft van het zestiende
erff, groot 24 roeden, ende ook het zeventiende erff, groot 48 r. comt jaarlijx - ix £.

Corte Kerkstraat
(f. 13) Leendert Hend' Blokland, in plaats van MelsJanszAartoom, in plaats van Hendrik Leend' Blok-
land, in plaats van Jan Cornelis Suijker, in plaats van Cornelis Jacobze Melkavond, bezit het tweede
erff aldaar, groot 48 roeden, tot twee stuij vers de roede jaarlijx comt. - iiij £ xvj S.
(f. 14.) Dirk Gerritse van Bommel, in plaats van Pieter Janze Barendregt, in plaats van Lijsbeth Her-
mans, wed' van Pieter P" Stooker, in plaats van Willem Otten, bezit het derde erff, groot 48 roeden,
ten prijse als voren - iiij £ xvj S.

(f. 15) AndriesFlorisze de Geus, in plaats vanFloris Cornelis Geus, in plaats van Andries Cornelisse Tim-
merman, in plaats van Cornelis Marcus Vlaming, in plaats van Annajoosten, besit het vierde erff,
groot 48 roeden, ten prijze als vooren - iiij £ xvj S.
(f. 16) Pieter Corn' Verijp, in plaats van Hendrik Sprong, in plaats van Arien Pleune Droogendijk, in
plaats van de kerkmrs van 's-Gravendeel, in plaats van Arien Foppen van Meeuwen, in plaats van
Willem Bast., bezit het vij fde en zesde erff, elk groot 48 r., ten prijse als vooren - ix £ xij S.

Lange Kerkstraat
(f. 17) De wed. Jan Rochus Visser, in plaats vanjacobus van der Merk, in plaats van schouth Matthijs
van der Merk, in plaats van gereghten van 's-Gravendeel, over eenjaar recognitie van het eerste,
tweede, derde, vierde erff- xij S.
(f. 18) Maartjejanse van der Eist, in plaats Lijntge Rochus Visser, wed. van Maarten Ariense, in plaats
van Arien Foppen Smith, in plaats van Meeuwisjoosten Mol, bezit het vijffde erff, groot 48 roeden,
comt. iiij £ xvj S.
(f. 19) De respective erfgenamen van Arien Foppen Smith, in plaats van Lijsbethjoosten Mol, bezit
het zesde erff, groot 48 roeden, comt. - iiij £ xvi S.
(f. 20) WïllemP" Verkerk, in plaats van Andries Corn. Timmerman, in plaats van Cornelis Marcusse Vla-
mingh, in plaats van Dirk Jacobs, besit het zevende erff, groot 48 roeden comt. - iiij £ xvj S.
(f. 21) Willem Pieterse Verkerk, in plaats van Andries Cornelis Timmerman, in plaats van Gerrit Dirxe
Bode, besit de helft van het agste erff, groot 24 roeden, ten prijse als vooren - ij £ viij S.
(f. 22) Willem Prs Verkerk, in plaats van Andries Cornelisze Timmerman, in plaats van Maartgen
Sieren, bezit de wederhelft van 't voors: erff, groot 24 roeden, comt. - ij £ viij S.
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(f. 23) CasperRochus Clootwijk, in plaats van Dirk Pn Weever, in plaats van FrederikAndriesz de Wever,
in plaats van Andries Cornelis Timmerman, bezit het negende erff, groot 48 roeden comt. - iiij £
xvj S.
(f. 24) Het tiende ende elfde Erff is daar des predikant huijs opgetimmert staat, ende geeft jaar-
lijx tot recognitie een pont, doch alzo hier aff niet enwort ontfanghst dus voor - memorie.
(f. 25) Dom'Arnoldus van Esch, in plaats van d'Erfgen: van dom'Adriaan Cambier, in plaats van To-
nisJanzeBerghis, bezit een gedeelte van 't twaalfde erff, groot twintig roeden, comt - ij £.
(f. 26) Dom'Arnoldus van Esch, in plaats van dom'Adriaan Cambier, bezit een gedeelte van het xijc

en xiije erff, groot te samen lij roeden, comt voor de helft ter nombre van xxvj r. - ij £ xij S.
(f. 27) Dom' Arnoldus van Esch, in plaats van Theunis Willemse van der Hoek, in plaats van Arien
Willemze Capps, bezit het resterende gedeelte van 't twaalfde en dertiende erff, mede groot 26
roeden - ij £ xij S.
(f. 28) ReijerPieterse Craanendonk, in plaats van Bastiaan Hendrixe van derLinden, in plaats van Rijn
Hendrikse van der Linde, in plaats van Thonisjanse Meijdam, in plaats van zijn vader Jan Pieterse
Meijdam, bezit d'ander helft van het dertiende erff, groot 23 roeden, ende ook het veertiende
erff, groot 48 roeden, comt. - vij £ iiij S.
(f. 29) Jan Pieterse Verkerk, in plaats van Pieterjanse Verkerk, bezit het vijftiende, zestiende ende
ook het zeventiende erff belopende jaar l i jx-x£xjxS.

Langestraat
(f. 30) Arien Arienze Mookhoek den Jongen, in plaats van Arien Dirxe Quartel, in plaats van Jan
Lenaarts, besit de helft van ' t eerste erff, groot 31V4 roed: - iij £ ij S. vj P.
(f. 31) Theunis Hendrixe van Esch, in plaats vanSijtgensTonis wed'vanHendrik Ariens vanEs, in plaats
van Tonis Dirkse Quartel, bezit d'ander helft van 't eerste erff, groot 31% roeden comt - iij £ ij S.
vjP.
(f. 32) Andries Pieterse Vervoorn, in plaats van Pleun Corns van de Griend, in plaats van Jan Ariens
Huijsman, in plaats van de heerTjsaacq van den Biesheuvel, in plaats van Jan Ariense Sneep, in plaats
van d'heer van Strevelshoek, in plaats van Arien Jacobse Ruijter, bezit het tweede, derde en vier-
de erff, elk groot 60 roeden, ten prijse als vooren, komt over 180 roeden - xviij £.
(f. 33) Pieter Willemse Verkerk, in plaats van de wed' Cors Corse van Rhoon, in plaats van Fop Dirkze, in
plaats van TJsaak Rochus Smits, in plaats vznjanjans Neeff, bezit het vijfde erff, groot 48 roeden
comt.- iiij £ xvj S.

(f. 34) Dirk Pieterse van Rossum, in plaats van Huijbert Janse Snijer, in plaats van Jan Arienze
Huijsman, in plaats vznjacob AartzeKuijsmuijs, bezit het zesde erff, groot 48 roeden, komt - iiij
£ xvj S.
(f- 35) Johannes Philips Schops, in plaats van Hendrik Wouterse, in plaats van Arien Meertense, in
plaats van Cornelis Dirkze Snijer, in plaats vsnAbram Willems, in plaats van Arien Jacobze Weever, in
plaats van IsadkRochusSmit, bezit het zevende erff, groot 48 roeden, comt. - iiij £ xvj S.
(f. 36) Cornelis Dirkze Pluijmer, in plaats van Pieter Tonis van Drijel, in plaats van d'wed' van Aart
Gerrits van Bommel, in plaats van Gerrit Teunis Cranendonk, in plaats van Steven Aartse Wever, besit
het achtste erff, groot 48 roeden, komt - iiij £ xvj S.

(f. 37) Jan Sebedees van Strijen, in plaats van Gerrit Tonis Craanendonk, in plaats vanjanjanze Neeff,
in plaats van Arien f'oppen, bezit het negende erff, groot48 roeden, comt - iiij £ xvj S.
(f. 38) Jan Sebedees van Strijen, in plaats van Leenden Ariens Dekker, in plaats van Cornelis Pieterse
Goethert, dekker, in plaats van Coen Willemse, in plaats van d'wed' van Jan Gillis, besit het tiende
erff, groot 48 roeden, comt - iiij £ xvj S.
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(f. 39) Maarten Cornelis Verijp, in plaats van Hendrik Meeusse Bravenboer, in plaats van de wed' van
Leenden Leendertse van Gemert, in plaats van ... [leeg], besit de helfte van 't elfde erff, groot 24
roeden, comt ij £ viij S.
(f. 40) Corj Corsten van Roon, schoemaker, in plaats van de wed' van Dirk Claas Pluijmer, in plaats
van Wessel GerritsSmith, besit de wederhelft van 't voors: elfde erff, mede groot 24 roeden, komt
- ij £ viij S.
(f. 41) Cors Corse van Roon, schoenmaker, in plaats van Hermenjansz, kleermaker, bezit het twaalf-
de erff, groot 48 r: comt - iiij £ xvj S.
(f. 42) Arien Pieterse Loos, in plaats van Jan Gerrits Vliegh, in plaats van lsaakjorisz, in plaats Jan
Tijsz, besit het dertiende erff, groot 48 roeden, comt - iiij £ xvj S.
(f. 43) Dirk Cornelisze Quartel, in plaats van Cornelis Dircxe Quartel, in plaats van Dirk Cornelisz
Quartel, besit het veertiende, vijftiende en zestiende erff - xiij £xij S.
(f. 44) WouterJanze van derGiesse, in plaats vanJanJacobzeSmith, in plaats van hr. Gerrit Walburg,
in plaats van Arien Wouterse Vroman, in plaats van Arien Gerrits Wagemaker, in plaats van Arien
Jacobze van Strijen, in plaats van Jan Hermense Wagemaker, in plaats van WijngaartBastiaanze, bezit
het zeventiende erff, groot 31V2 roeden, comt. - iij £ iij S.
(f. 45) Hendrik Bouwense van Driel, in plaats van Wouter A riens Vroman, in plaats van Arien Wouterse
Vroman, in plaats van Jan Ariens Verdonk, in plaats van Mels Janze Aartoom, in plaats van Gerrit
DirkxeBode, bezit het achtiende erff, groot 3iroeden, comt - iij £ ij S.
(f. 46) Pieter Dirkze van Rossum, in plaats van Pieter Rijerse Cranendonk, in plaats van Maria van
Wingerden, in plaats vanJacob Verdonk, in plaats van dewed'vanJanHendrikseKraijesteijn, in plaats
van Jan HendrikseKraijesteijn, in plaats van Hendrik Aartse, in plaats van Burger Cornelisz, in plaats
van Jacob Lenaarts Appel, bode, heeft de plaatse daar de schutskoij plag te staan betimmert op
Erfpagtsregt - x £.
(f. 47) Erfpagten, langs den Schenkeldijk aan de Zuijdzijde van de haven van 's-Gravendeel
verscheenen kersmisse.

Alzoo dezelve Erven tot drie en twintig in 't getal, te samen groot twee mergen, agt en veer-
tig Roeden, beloopen over den jaarlijxen Erffpagten, de somma van Een hondert seven en
veertigh ponden, veertien schellingen, agt déniers, volgens accord met de Camere in dato den
ixe October 1669 gemaakt zijn gelaten aan de heer Willem deBevere ofte desselfs regt verkrijgen-
de zoo wert het zelve hier alleen lijks gebragt voor - memorie.

Deel II: Verhoeken van erven te 's-Gravendeel 1732 -1790

Tot 1731 was 's-Gravendeel eigendom van de Staten van Holland en West-Friesland. In dat jaar
verkochten zij het ambacht voor 28.500 gulden aan de stad Dordrecht5. In de rekeningen6 met
betrekking tot de erfpacht van Dordrecht op de ambachtsheerlijkheid 's-Gravendeel worden
onder andere de pachten op de veren van 's-Gravendeel op de steden Dordrecht en Rotterdam
en de pacht op de korenmolen vermeld. Bij het doornemen van deze rekeningen ben ik ook
een aantal transporten tegengekomen met betrekking op de erven genoemd in deel I. Achter
het inventarisnummer staat over welk jaar de rekening geldt.

(inv. nr. 2171 over 1742) Den 29° januarij 1743 heeft den rendant ontfangen vier gulde sestien
stuijvers wegens het verhoeken van het sesde erf in de Lange Kerkstraat van de respective erf-
gen: van Arien Foppen Smith op Teunis Hermense Snijder dus F 4:16:0.

Den 27 october 1743 ontfangen de somma van eene gulde twee stuijvers agt penningen
wegens het verhoeken van 't negende erf van Adriaen Hendrikse van Moerkerken op de naam van
Willem Adriaense van Moerkerken gelegen in de Noordvoorstraat dus alhier desel ve F 1:2:8.
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(inv. nr. 2172 over 1743) Den 3C april 1744 heeft den rendant ontfangen twee gulde, seventien
stuijvers, agt penningen wegens het ioe erf daer de graaffelijkheijt 23 roed: in heeft gelegen in
de Noort Voorstraat van Cors Korsse van Roon, op AriaantieKorsse van Roon, dus F 2:17:8.

Den 3e april 1744 heeft den rendant ontfangen vier gulde, dertien stuijvers, twaalff penn: we-
gens het verhoeken van het nde erf in de Noord voorstraat van Cors Korssen van Roon, op Geertrui)
Korssen van Roon dus F 4:13:12.

Den 3£ april 1744 heeft den rendant ontfangen van 't verhoeken van de wederhelft van het
elffde erf in de Noord voorstraat van Cors Korsse van Roon, schoenmaker, op Cors Korsse van Roon,
de somma van twee gulde, agt stuijvers dus F 2:8:0.

Den 3e april 1744 heeft den rendant ontfangen de somma van vier gulden, sestien stuijvers,
wegens het verhoeken van het i2de erf in de Langestraat van Cors Korsse van Roon, schoenmaker,
op AnthonijKorsse van Roon, dus F 4:16:0.

Den nde junij 1744 ontfangen drie gulden, twee stuijvers, agt penn:, wegens het verhoeken
van d'andere helft van het eerste Erf in de Langestraat, van Teunis Hendrikse van Esch, op Arij
ArienseGout, dus F 3:2:8.

Den nde junij 1744 ontfangen de somma van drie gulden, wegens het verhoeken van i6de erf
in de Noord voorstraat gelegen van PleuntieDirkse Quartel, op Cornelis Dammense Oudeklem, dus
alhier dezelve F 3:0:0.

(inv. nr. 2173 over 1744) Den i3e april 1745 ontf. de somma van vier gulden, sestien stuijvers, we-
gens het verhoeken van het 4de Erf in de Korte Kerkstraat op de naam van Teunis FranceKettingh
dus F 4:16:0.

(inv. nr. 2175 over 1746) Den 22e april 1747 ontf: van Cornelis Stam de somma van dertien gulden,
twaalff stuijvers over 't verhoeken van het 14% 15' en i6e erf van Dirk Cornelisse Quartel in de
Langestraat dus F 13:12:0.

(inv. nr. 2177 over 1748) Den 25= maart 1749 ontfangen vier gulde, sestien stuijvers over het
verhoeken van het dertiende Erf in de Langestraat van Ariaantie Ariense Weeda op Pieter Ariense
Visser dus F 4:16:0.

Den 7* november 1748 ontfangen van Anthonij van Roon de somma van twee gulden, agt stuij-
vers over het verhoeken van de helfte van het elffde erf gelegen in de Langestraat op 's-Gra-
vendeel van de naam van Cors Korsse van Roon op Anthonij Korsse van Roon dus F 2:8:0.

(inv. nr. 2178 over 1749) Den 20e januarij 1750 ontfangen vier gulden, sestien stuijvers wegens
het verhoeken van het 9dc erf in de Langestraat van Annegie Cornelisse Boender op de naam Jan
Koene van Strijen, dus F 4:16:0.

Den 2oe januarij 1750 ontfangen vier gulden, sestien stuijvers wegens het verhoeken van het
iodc erf in de Langestraat van Annegie Cornelisse Boender op de naam Jan Koene van Strijen, dus F 4:
16:0.

(inv. nr. 2179 over 1750) Den i8c december 1751 ontfangen de somma van drie gulden, twee
stuijvers, agt penn: wegens het verhoeken van 3i'/2 roede erff sijn de helft van het eerste erff in
de Langestraat, te 's-Gravendeel van de naam van Arij Ariense Gout op de naam vanJanAriensen
van den Bergh, den alhier deselve F 3:2:8.

Den i8e december 1751 nog van het selve erff ontfangen gelijke somma van drie gulde, twee
stuijvers, agt penningen over het overboeken van het selve weder van de naam van Jan Ariense
van den Bergh op de naam van Hendrik Adriaanse van Moerkerken dus nog F 3:2:8.
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(inv. nr. 2179a over 1751) Den 27* october 1752 ontfangen de somma van ses gulden, wegens het
verhoeken van het 13° erff in de Noordvoorstraat te 's-Gravendeel van de naam vznD'HeerJacob
Hanappier op de naam van Sara Strijpe dus F 6:0:0.

Den selve dito nog ses gulden over het verhoeken van het voorsz. i3e erff van de naam van
Sara Strijpe op de naam van Teunis Cornelisse van der Giessen dus F 6:0:0.

(inv. nr. 2179a over 1751) Den 15 november 1752 ontfangen vier gulden sestien stuij vers over het
verhoeken van het 3e erff in de Lange Kerkstraat van de naam van Frederik van Stokkum op Teunis
Robbertse Valk dus f4:16:0.

(inv. nr. 2180 over 1752) Den i2e maart 1753 ontfangen de somma van drie gulden weegens het
verhoeken van het i6e erff in de Noordvoorstraat van de naam Cornelis Dammesz. Oudeklem op
de naam van Willem Rottingh, dus F 3:0:0.

Nogh ontfangen de Sa van neegen gulden weegens het verhoeken van het i6e en 17= erff in de
Noordvoorstraat van de naam van Dirk Gerritse van Bommel op de naam van Dirk van Leendt, dus
F 9:0:0.

(inv. nr. 2182 over 1755) Den 9C april 1755 ontfangen de somma van twee gulden, 17 stuij vers en
8 penn. wegens het verhoeken van het tiende erff in de Noordvoorstraat daar de Graffelijkheijt
23 roeden in heeft van de naam Ariaantie Korsse van Koon op de naam van Willem Adriaanse van
Moerkerken, dus F 2:17:8.

Den 9e april 1755 ontf: de somma van vier gulden, dertien stuijvers, twaalf penningen we-
gens het verhoeken van het elffde erf in de Noordvoorstraat van de naam Geertrui] Korsse van
Roon op de naam van Willem Adriaanse van Moerkerken, dus F 4:13:12.

(inv. nr. 2183 over 1756) Den i6e october 1756 ontfangen van Gerritvan de Koppel de somma van
drie gulden, over het verhoeken van het i6e erff in de Noordvoorstraat van de naam van Willem
Rottingh, op de naam van Gerritvan deKoppel, dus F 3:0:0.

(inv. nr. 2215 over 1792) Volgt de verboekgelden der erven te 's-Gravendeel in den j aar 1792 ten
behoeven van de Wel. Edele Groot Achtb. Ambagtsheeren.

Den rendant heeft den i8c september 1792 van GrietjeDekker ontfangen wegens 't verhoeken
ten haren name van het 14= erf in de Noordvoorstraat de somma van F 6:0:0. Ten Zelven dage
ontfangen van Anna van Soest, wegens het verhoeken ten haren name van de helft van het i6e

erf in de Noordvoorstraat de somma van F 3:0:0.

Noten
1. Pagina 30 van 's-Gravendeel 1593-1993: uit de geschiedenis van het dorp aan deKil.
2. Door Stichtingjubileumboek 's-Gravendeel (1993).
3. Nationaal Archief; RA 's-Gravendeel 10-1-1680; inv. nr. 90 /internetpagina Piet en WillekeMolema-Smitshoek.
4. Stadsarchief Dordrecht, archief3, inv. nr. 2160.
5. Stadsarchief Dordrecht, archief3 Oudraad van Dordrecht, inv. nr. 1914 / internetpagina drs. MartineZoeteman.
6. Stadsarchief Dordrecht, archief3, inv. nr. 2161-2215 (over de jaren 1732 t/m 1792).
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Uit Antwerpse Bron (98)

1568, zonder datum; Steven van Zuijlen van Nijvelt ende verclaerde hoe dat hem comparant com-
peteren de gerechticheyt ende actie van een vyfde deel in de helft van de profyten die soude
moghen comen van seker proces t welcke Heylwich Bogaerts weduwe wylen Job van Nijvelt synen
vader, heeft voer seker commissaris van den Hove van Utrecht hangende indecys [= onbeslist]
op ende jegens derfgenamen Claes van Halderen der voers Jouffr. Heylwich voer.man [= vorige
echtgenoot] oft aen een gelyck deel van ses hondert carolus keysers guldenen van veertich
grooten vlaems t stuck die hem comparant na de doot Jouffr. [gaat niet verder; onaf]

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 316, f. 196 verso]
Die xj octobris anno 1568; [in een ander handschrift:] Steven Heeren van Zuylen van Nyvelt ende
verclaerde hoe dat hem comparant competeerde die gherechticheidt ende actie van een vyff-
den deel op die helfte van de profyten die soude moghen commen van zeecker proces sulcken
Heilwich Bogarts wedue wylen Job van Nyevelt synen vader, heft voer seecker commissaris van
den Hove van Utrecht hanghende indecys op ende ieghens d erffghenamen ofte om een ghe-
lycke deel van ses hondert carolus gulden van veertich groten vlaems stuck, die hem compa-
rant na dode Joffrou Heilwich Bogarts voerss. ende naet videren van t voerss. proces compete-
ren zoude achtervolghende huwelicxvoerwaerden ende segel ende brieff daer van zynde,
Soo wast dat hy comparant verclaerde omme seeckere redenen hem daer toe moverende ende
omme een seeckere somme van penninghen, die hem by de voerss. Joffrou Heilwich als nou in
gherede ghelden den lesten penninck uitten eersten gherepresenteert ende ten vollen betaelt
was ende waervan hy dselve goeder betalinghe bedanckten dvoerss Joffrou Heilwich ende
hueren erven ende nacommelinghen, syn voerss. quote van de voerss. seshondert gulden ofte
vande helfte van den profyten, die vant voerss. processe commen sauden gheremitteert ende
quytghescholden heft ende remitteert ende scheelt quyt by dese, remitterende voer hem ende
zynen erven ende nacomelinghen van alle actie, recht ende toesegghens dat huer respective
tot dvoers. quote vand voers. seshondert carolus gulden ofte helfte vande profyten, die vant
voers processe commen saude moghen, enichsins sullen com-
peteren ende oft tot enigher tyt mochte verstaen ofte bevonden
worden dat tgheen hem comparant van zyn quote vande voerss.
seshondert gulden ofte vande helfte der profyten vant voerss.
processe competeren zaude, beter mocht zyn dan tgheen hem by
Joffrou Heylwich in betalinghe ende recompense van dien gheg-
heven ende ghepresteert is, Soo ist dat hij tselve voerss. Joffrou
Heilwich vuyt seeckere redene hem dair toe porrende liberalick
oit faveur ende goede wetenschap met.welbedachten rade ge-
schoncken ende ghegheven heft ende scheckt ende gheeft by de-
sen. Remitterende tot dien einde alle exceptien ende privilegiën
enichsins ter contrarien doende.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 316, f. 197] [M. V-K]
[zie voor Job van Zuylen van Nyeveld: Nederland's Adelsboek,
46e jg. (1953), pag. 551; Heylwich Utenbogaert was zijn derde
vrouw].

Antwerpen, St. Andries
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r WEGWIJS
grootmoeder overlijdt 17 maanden oud

Petronella van Nim wegen

Het lezen van de titel van dit artikel zal bij
veel lezers vraagtekens oproepen. Toch is het
waar. Volgens de officiële akten overlijdt de
grootmoeder van mijn vrouw zowel op 20 ju-
ni 1865 als op 17 december 1934.

Begin 2002 schrijft de heer Kalmijn in Gens
Nostra' een artikel onder de titel 'You only live
twice'. Het feit dat zijn verhaal zich afspeelt
in de 18e eeuw en dus vóór de invoering van
de burgerlijke stand, maakt de daarin be-
schreven fouten nog enigszins begrijpelijk.
Maar naar uit onderstaand relaas zal blijken,
werden dergelijke fouten ook na invoering
van de burgerlijke stand nog gemaakt.

In Breukelen St. Pieter woont in 1860 op het
Zandpad 25 Agnes Moleman geboren Aalsmeer
19 december 18352. Zij woont in bij een aanne-
mer en zij n vrouw, waar zij volgens het bevol-
kingsregister in dienst is. Op 5 januari 1864
wordt te Breukelen Nijenrode geboren Petro-
nella, dochter van de dan ongehuwde Agnes
Mooleman (naam wordt nu met dubbel 'o' ge-
schreven), dienstbode te Breukelen St. Pieter.
De geboorteaangifte wordt gedaan door de 54
jarige verloskundige Floris Pos en de geboorte
heeft plaats gevonden in Breukelen Nijenro-
de wijk A nr. 67, dus niet op het adres waar
Agnes woont. Getuigen zijn de gemeenteont-
vanger en de veldwachter.

In Amersfoort woont sinds 1862 de aldaar
op 18 maart 1832 geboren Gerritvan Nimwegen.
Op 12 februari 1864 laat hij zich uitschrijven
uit het bevolkingsregister van Amersfoort en
na een kort verblijf in Breukelen Nijenrode
komt hij op 26 maart 1864 eveneens in dienst
van bovengenoemde aannemer en hij gaat
daar ook wonen. Agnes en Gerrit trouwen te
Breukelen St. Pieter op 6 april 1864. De echte-
lieden verklaren dan dat zij het kind Petronel-
la, geboren te Breukelen Nijenrode op 5 janu-
ari van dat jaar, als het hunne erkennen. Deze

notitie wordt vervolgens op 8 april 1864 in de
kantlijn van de geboorteakte van Petronella
opgenomen. Of het kind echt van Gerrit is,
zullen we nooit weten: er is twijfel. Op zich is
het vreemd dat hij het kind niet direct bij de
geboorte als van hem heeft opgegeven. Op 21
februari 1865 wordt er uit het huwelijk tussen
Gerrit en Agnes een tweede dochter geboren
Geertruida Berdina op het adres Zandpad 25.
Zij wonen dus nog steeds bij hun werkgever.

Op 21 j uni 1865 verschij nt bij de burgerlijke
stand van Breukelen St. Pieter Gerrit van Nim-
wegen, 33 jaar oud, die verklaart dat op 20 juni
1865 is overleden Petronella van Nimwegen zon-
der beroep oud 17 maanden geboren te Breu-
kelen Nijenrode dochtervan decomparanten der-
selve huisvrouw Agnes Moleman (wordt nu weer
met één 'o' geschreven). Dit kan niet anders
dan de in 1864 geboren Petronella zijn want
die zou nu 17 maanden en 6 dagen oud zijn.
Ook in het bevolkingsregister van Breukelen
St. Pieter wordt Petronella als overleden ge-
noteerd.

Op 17 april 1866 krijgt het echtpaar weer
een dochter die zij Barendina Cornelia noemen.
In het bevolkingsregister van Breukelen St.
Pieter staat te lezen dat Agnes, Gerrit en de
dochters Geertruida Berdina en Barendina Corne-
lia op 1 mei 1866 naar Breukelen Nijenrode
vertrekken, waar op 23 juni 1866 Barendina
Cornelia sterft. Er is ook nog gezocht in de in-
dex van het bevolkingsregister van Breukelen
Nijenrode van 1863 tot 1874, maar daarin
komt de familie niet voor. Vreemd, omdat de
overlijdensakte van Barendina Cornelia wel
in de burgerlijke stand van deze plaats gevon-
den wordt.

Voor het vervolg van dit verhaal is het no-
dig om te constateren dat er, zoals wel voor-
komt, geen tweede dochter is geboren die de
naam heeft gekregen van een eerder gestor-
ven kind. Er is dus geen tweede Petronella.
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We maken nu een sprong in de tijd en belan-
den in het jaar 1883, waar in Aalsmeer Petro-
nella van Nimwegen en haar ouders Gerrit van
Nimwegen en Agnes Mooleman wonen. Petro-
nella is dienstbode en op 6 september trouwt
zij met de in Nieuwer Amstel wonende Ma-
chielMol. In het trouwboekje staat dat zij ge-
boren is te Breukelen Nijenrode op 5 januari
1864 en dat haar ouders Gerrit van Nimwegen
en Agnes Mooleman zijn. Deze ouders zijn vol-
gens de geraadpleegde trouwakte dan nog in
leven. Volgens dezelfde akte is Petronella 19
jaar oud en is dus met grote zekerheid dezelf-
de Petronella die al in 1865 overleden zou
zijn. Dit wordt nog bevestigd door de huwe-
lijksbijlagen, waarin zich een extract van de
burgerlijke stand van Breukelen Nijenrode
bevindt, gedateerd 11 juli 1883. Hierin wordt
vermeld dat op 5 januari 1864 is geboren Petro-
nella; vader Gerrit van Nimwegen en moeder Ag-
nes Mooleman. Dit is dus de geboortedatum
van de in 1865 overleden Petronella!

Voorts bevindt zich in het gemeentearchief
van Amsterdam een gezinskaart van Machiel
Mol die begint op 10 april 1901 (zij komen dan
van Sloten NH, waar ze vanaf 1884 gewoond
hebben). Op deze kaart treffen wij naast Ma-
chiel (overleden 20 oktober 1926) ook weer Pe-
tronella van Nimwegen aan, geboren Breukelen
op 5 januari 1864 en vertrekkend naar de
Haarlemmermeer op 22 oktober 1934.

Op 17 december 1934 overlijdt in de Haar-
lemmermeer Petronella van Nimwegen oud 70
jaar, geboren te Breukelen Nijenrode, wedu-

we van Machiel Mol, dochter van Gerrit van
Nimwegen en van Agnes Mooleman, beiden over-
leden. De in 1864 geboren Petronella zou nu
70 jaar, 11 maanden en 12 dagen oud zijn en
dat klopt dus heel goed.

Er is iets fout gegaan, maar wat?
Het enige wat ik kan bedenken is dat in

1865 niet Petronella maar Geertruida Berdina is
overleden en dat de ambtenaar de verkeerde
dochter heeft genoteerd. Gerrit van Nimwegen
kon, zoals uit de diverse aktes blijkt, niet
schrijven en dus waarschijnlijk.ook niet le-
zen. Hij kon dus niet controleren wat de amb-
tenaar geschreven had en als de ambtenaar de
akte al heeft voorgelezen, dan heeft Gerrit
kennelijk niet goed geluisterd.

Als het inderdaad zo gegaan is, betekent dit
ook dat Geertruida Berdina nooit officieel over-
leden is. Maar om dat aan te tonen moet er
bewezen worden dat er geen overlijdensakte
van haar bestaat en dat lijkt me een onmoge-
lijke taak. Misschien dat de lezers nog andere
oplossingen voor dit raadsel kunnen beden-
ken? Ik zou deze graag ontvangen.

drs. ing. R. Joghems

Noten
1. W.M. Kalmijn, You only live twice, in: Gens

Nostra 57 (2002), pag. 32-33.
2. Bevolkingsregister Breukelen St Pieter 1860-

1865.

adressen van buitenlandse verenigingen (5)

Duitsland
Arbeitsgemeinschafi der familienkundlichen Gesellschajien in Hessen, samenwerkingsverband van
drie Hessische verenigingen:

M
Hessische familiengeschichtliche Vereinigung (HfV) (opgericht 1921)
Het werkgebied omvat de drie voormalige provincies van het Groothertogdom Hessen: Star-
kenburg, Oberhessen en Rheinhessen (tevens het werkterrein van het Staatsarchiv in Darm-
stadt).
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Geschaftsstelle: (Haus der Geschichte), Karolinenplatz 3, D-64289 Darmstadt; geopend: maan-
dags 9.00 -19.00 en donderdags 9.00 -11.30.
Internet: http://hfv.genealogy.net
Mededelingenblad: Vereinsmitteilungen; daarnaast wordt nog een reeks 'Schriften' uitgegeven.
Deze vereniging bewerkt namens de Arbeitsgemeinschaft de Hessische Wappenrolle; oude en
nieuwe wapens uit de Hessische regio worden geregistreerd en in het tijdschrift Hessische Fa-
milienkunde gepubliceerd.

\A
Gesellschaft ftir Familienkunde in Kurhessen und Waldeck (GFKW) (opgericht 1924)
Geschaftsstelle: Postfach 10.13.46, D-34013 Kassei.
Mededelingenblad: Rundschreiben [zie ook onderaan]; voorts geeft men de reeks Forschungen
zur hessischen Familien- und Heimatkunde uit.
Internet: http://gfkw.genealogy.net
E-Mail: gfkw@genealogy.net
Bijeenkomsten iedere laatste dinsdag van de maand (behalve op feestdagen) in restaurant 'Zum
Berggarten' in Kassel-Kirchditmold, ZentgrafenstraSe 178, t.o. de Ev. kerk; gasten zijn wel-
kom.
De bibliotheek bevindt zich in de Hessische Landesbibliothek en de Murhardsche Bibliothek te
Kassei; het ongedrukte archiefmateriaal (zoals nalatenschappen van leden) is opgenomen in
depot bij het Kasseier Stadtarchiv > alles openbaar toegankelijk.
[3]
Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und Frankfurt (opgericht 1928)
De kern van het werkterrein van deze vereniging is het hertogdom Nassau uit de 19de eeuw en
het latere Regierungsbezirk Wiesbaden. De genealogische verzamelingen zijn bij het Haupt-
staatsarchiv gedeponeerd; geopend dinsdags en donderdags 9.00 -16.15 en maandags, woens-
dags en vrijdags 9.00 -17.45, en iedere tweede zaterdag van de maand 8.00 -12.30. Sinds juni
2002 is het nieuwe systeem HADIS (Hessisches Archiv- und Dokumentationssystem) van het
Hessische Staatsarchiv ook via internet te bereiken.
Geschaftsstelle: (Hauptstaatsarchiv), Mosbacher Str. 55, D-65187 Wiesbaden.
E-Mail: poststelle@hhstaw.hessen.de
Mededelingenblad: Mitteilungen.
Bijeenkomsten iedere eerste woensdag van de maand in de winter en in juli om 17.00 uur; gas-
ten zijn welkom.
Gezamenlijke uitgaven: Hessische Familienkunde (HFK); Hessische Ahnenlisten (HAL).
E-Mail: hfk@genealogy.net
[een deel van deze informatie is ontleend aan het tijdschrift Computergenealogie, Jg. 17, Heft
2-2002].

Enkele Duitse internet-links, ontleend aan Rundschreiben 155, Sept. 2002:
Genealogie-Server http://www.genealogienetz.de
FOKO (Forscherkontakte) http://foko.genealogy.net
GEDBAS (Ahnendatenbank) http://gedbas.genealogy.net
Archive in Hessen http://archive.hessen.de
Hess. Staatsarchiv Marburg http://www.staatsarchiv-marburg.hessen.de
Archiv der Ev. Landeskirche

v. Kurhessen u. Waldeck http://www.ekkw.de/archiv
bibliotheken in Kassei http://www.uni-kassel.de/murhardsche/
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Geschichtsverein Kassei
Verein ftir hess. Geschichte

und Landeskunde
Waldeckischer Geschichtsver.

http:/www.geschichtsverein-kassel.de

http://www.vhghessen.de
http://www.waldeckischer-geschichtsverein.de

M.V-K

De redactie stelt het zeer op prijs
als u op de één of andere manier

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'

Antwerpen-Steen

Uit Antwerpse Bron (99)

10 oct. 1491; Ysebrant Holenslot van Amstelredamme debet Gonsalvo de Segovia coopman van
Spaengien de somme van hondert ponden xij st. vj penn. groten vleems gelts eens toecomen-
de van xxv vaten oliën die de voers Ysebrant bekende ontfangen te hebben.

[Stadsarchief Antwerpen; Schepenregister 99, f. 137] [M.V-K]
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Uit Antwerpse Bron (100)

Anno 1568, 4 october; Jacques de La Torre secretaris sConincx in zynen Secreten Raide, als ge-
trout hebbende ende hem sterck makende voer Jouffrouw Adriana de Cocq van Opynen, Franchoys
de Cocq van Opynen voer hem selven ende als gemechticht en oick vervangende Andries van den
Berghe zyne schoonbroeder ende noch als voicht van de twee onbeiaerde kinderen van den sel-
ven Andries van den Berghe die hy hadde by Jouffrouw Marie de Cocq van Opynen saliger me-
morie, erfgenamen in den sterfhuyse van saliger Joncheer Cornelis de Cocq van Opynen voer deen
helft ter eender
ende Jouffrouw Maria van Hamerstede weduwe wylen Anthuenis Crabel, geassisteert cum tu-
tore ende met mr. JeronimusElen van Balen advocaet hier tot Antwerpen, ende de voers[creven]
Franchoys de Cocq van Opynen als gemechticht ende hem sterck makende voer Adriaen
Bisschop ende van Sr. Christoffel Paes als getrout hebbende Jouffrouw Marie Bisschop oyck erfge-
namen voer dander helft ter andere [zijde],
Ende verclaerden de voers. comparanten Dat zy met den anderen overcomen, veraccordeert
ende ghecavelt waren van seker vier rentbrieven die zy met den anderen gemeene hadden,
ende dat in der voeghen ende manieren hier naer volgende.
Jerst zal de voers Jacques de La Torre cum suis [= en de zijnen] volghen een rentbrief van hon-
dert guldens siaers de penninck xvj gehypotecqueert op de vier ambachten van t Lant van
Putte als Gheervliet, Spyckenisse, HeerSymonsHaven ende Biert verschynende elcke
xviije van meye wezende de constitutie briefin date den xx.en [= 20e] van april anno xvC. Lxvj
[1566], hebbende eenen groenen wthangende wassen zegel in dobbel steerte,
Item den voers De La Torre cum suis zal noch volghen eenen rentbrief van vierenvyftich gul-
den achtien stuvers sesse penningen tsiaers de penninck xvj beset specialick op den erfpacht
van Oelkensplate ende voorts generalick op de domeynen van Zuydthollant verschynende
elcken tweeden dach van octobris wezende de constitutie briefin date den ij.en [= 2e] octobris
xvC.xLv [1545], ghevereficeert op de rugge by de Heeren van den Finantie ende hebben vuyt-
hangende eenen rooden zegel in dobbel steerte,

Ende de voers. Jouffrouw Crabels cum suis zal volghen Jerst een rentbrief van tweentseven-
tich guldenen tsiaers waer van t capitael bedraeght duysent guldens, getransfixeert met twee
andere transportbrieven gepasseert voer Leenmannen van Zeelant ende Schepenen van
Somersdyck in date den xij.en augusti xvC.vyfve [1505] hebbende diverse vuythangende
roode ende groene zegels in dobbel steerte, beset op Lxxx gemeten vroonen gelegen int oude-
lant van Somersdycke, verschynende elcke Sint Jan ende Kersmisse,
Item de voers. Jouffrouw Crabels cum suis zal noch volghen een rentbrief van vyftich guldens
tsiaers de penninck xvj, beset specialick op xxv merghen lants gelegen in de p[a]rochie van
Liere ende voirts op de domeynen van Noerthollant, verschynende elcken xx.en augusti
wezende de constitutie briefin date van den achtsten octobris xvC. Liij [1553] ende op de rugge
geverificeert by de Heeren van den Financie, hebbende eenen rooden vuythangende zegel in
dobbel steerte,
Ende hiermede bekenden de voers. comparanten van dese voers. renten wel ende deuchde-
lyck vercavelt te zyne ende deen den anderen te vollen voldaen te hebben van al tgene dat den
eenen cavel meerder is bevonden dan dandere al blyckende by seker rekeninghe op ghisteren
by henlieden gehoort, gesloten ende geteeckent, waer toe zy hen refereren.
Noch zoe compareerde de voers. Jouffrouw Crabels met mr. Jeronimus Elen van Balen voers.
heuren assistent ende bekende wel ende tot heuren ghenoghe vercavelt te zyne met den voers.
Franchoys de Cocq van Opynen als ghemachticht van den voers. Adriaen Bisschop en Sr. XXel
[= Christoffel] Paes vuyten namen van zyne huysvrouw in de manieren naer verclaert.
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Te weten dat haer sal volghen de rentbrief van vyftich guldens tsiaers hierboven gementio-
neert ende den voers Van Opynen in den naem als voren die rentbrief van tweentseventich
gulden siaers van welcke cavelinghe dese twee voers. comparanten bekenden elck anderen
wel ende ten vollen voldaen te hebben al naer vuytwysen der rekeninge voers. ende onder
protestatie daer by geinsereert, waertoe zy hen refereren.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 316, f. 166 verso] [M. V-K]

Antwerpen
OLV-kerk vanuit de Pelgrimstraat
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BOEKEN

De hieronder vermelde boeken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van de NGV:
Papelaan 6,1382 RM Weesp. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie
Geschiedenis en genealogie van de Noord-Hollandse familie Kaan, Anna Paulowna 2001, 358 pp. ill. + index;
ISBN 90 6455 379 3.

Stamvader van het protestantse geslacht Kaan was een zekere Jacob Reynersen Kaen, die zich in 1673
met zijn vrouw Maritjen Pieters vanuit Den Oever vestigde in Wieringen. Vele leden van het geslacht
Kaan waren werkzaam in de scheepvaart. In de derde generatie zijn ook diverse vrouwelijke leden van
het geslacht Kaan, die de familienaam doorgeven. Die zijn dan ook verder vervolgd. Andere takken, die
strikt genealogisch gezien wel tot dezelfde familie behoren, zijn niet verder vervolgd als ze een andere
naam gebruikten. Vele familieleden zijn actief geweest in allerlei besturen.

H. C. Geuken Foppen, Geuke(n)s. N Grunneger Volk oet 't Wold-Oldambt, Schoorl 2002,272 pp., ill. + index.
Een echte Groningse familie, zoals uit de titel snel duidelijk wordt. Stamvader is Geuke Harms, die in

1650 met zijn vrouw Jantje Peters een stuk land kocht. Dankzij de Groninger huwelijkscontracten kon-
den de oudere generaties worden samengesteld. De naam Geukes is in de zesde en zevende generatie
een versteend patroniem geworden. Vanaf generatie acht is dit versteende patroniem de familienaam
geworden. In een latere generatie is de naam door naamstoevoeging bij leden van de familie Foppen
gekomen, waardoor de samengestelde geslachtsnaam Geuken Foppen ontstond.

S. Kieft, Genealogie van de Westfriesefamilie De Haas oorspongAndijk, Hoorn 2002,46 pp., ill. + index.
Een eenvoudige uitgave van een vrij kleine familie uit het Westfriese Andijk. Stamvader is een zekere

Nanne Jansz, die in 1695 te Andijk is overleden. Bij de kleinkinderen wordt de familienaam voor het
eerst gebruikt. De familie is tot op heden honkvast gebleven.

G. Koekkoek, F-O. Koekkoek en W. Koekkoek, Kroniek van het geslacht Koeckoek, Hilversum 2001,379 pp.,
ill. + index; ISBN 90 6455 360 2.

Een van de geslachten Koekkoek in Nederland is de Rooms-katholieke familie met een Jan Koukouk
als stamvader. Diens zonen Aelbert Jans Koukouk en Hendrick Jans Koukouk trouwden in de tweede
helft van de 17e eeuw in of rond Twello. Een tak noemt zich later Klaverkamp (naar de boerderij), maar
helaas is deze tak niet verder vervolgd. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met veel extra gegevens over
de verschillende familieleden. Concentraties van nakomelingen zijn heden ten dage te vinden in Baak,
de Vecht-Terwolde, Denekamp, Olst en Wijhe, Laren (NH), Amsterdam en Loenen.

A. de Leeuw, Genealogie van het GenemuidigergeslachtEenkhoorn, z.pl., z.j. [Zwolle 2001], 76 pp., index.
Een genealogie uit Genemuiden heeft als handicap, dat de DTB-gegevens alle verloren zijn gegaan.

Aan de hand van het oud-rechterlijk archief is weliswaar nog wel het een en ander te vinden, maar las-
tig blijft het. In die zin is het een hele verdienste om tot het midden van de 17e eeuw terug te kunnen,
zoals bij dit geslacht gelukt is. Stamvader is een zekere Wolter, die weliswaar nimmer met de naam
Eenkhoorn is aangetroffen, maar wiens drie zonen elk de toenaam hebben doorgegeven. Het is on-
duidelijk waar de naam vandaan komt. Mogelijk heeft herberg de Eenhoorn te Genemuiden daarmee
van doen. Vanwege de bijzondere spelling van de naam, zou eveneens gedacht kunnen worden aan een
eekhoorn, reden waarom beide beesten op de omslag zijn afgebeeld.

J.M.G. Leune, HetThoolsegeslachtSuurland, Capelle aan den IJssel 2002, ill. + index.
De auteur stamt van dit geslacht af via zijn grootmoeder Helena Suurland (1879-1976). De oudste

generatie bestaat uit twee omstreeks 1650 geboren personen: Jan en Leendert Suurland, die beiden een
zoon Dirk hadden en daardoor gezien worden als broers. Leendert zou de vader zijn geweest van Dirk
Suurland, die mogelijk volgens de auteur een buitenechtelijk kind is geweest. Een aanwijzing hiervoor
is een boedelinventaris uit 1721, waarin Dirk een voorkind van zijn moeder wordt genoemd, op dat
moment gehuwd met een tweede echtgenoot. Ik geloof niet dat hier sprake is van een buitenechtelijke
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relatie, omdat enerzijds het ongebruikelijk is een kind naar diens grootvader van vaderszijde te vernoe-
men (eerder wordt de 'dader' vernoemd) en anderzijds is het ongebruikelijk dat de familienaam van de
vader aan het kind wordt doorgegeven. Hier lijkt sprake te zijn van twee huwelijken, waarbij de man
uit het eerste huwelijk betrekkelijk jong overleden is, en de weduwe is hertrouwd. Ten aanzien van de
situatie uit het tweede huwelijk is het kind uit het eerste huwelijk een voorkind van de moeder. Hier
betekent voorkind dus niet buitenechtelijk (welke betekenis het in de negentiende eeuw inderdaad
vrijwel altijd heeft), maar een kind uit een eerder huwelijk. Aan het eind van het boek worden nog en-
kele fragmentgenealogieën van niet verwante families Suurland beschreven.

P.H.E.M. de Meijer, Het geslacht Haverbeke. 450 jaar in de Vlaamse polders, Oegstgeest 2001, 510 pp., ill. +
index; ISBN 90-9015149-4.

De oudst bewezen voorvader is Pauwels (van) Haverbeke, die na 2 november 1582 overleed. Hij woon-
de te St. Kruis-Winkel. Op een overtuigende wijze (dankzij de vele eindnoten per hoofdstuk) wordt de
geschiedenis van deze Vlaamse familie uit de doeken gedaan. Veel familieleden zij n nog steeds in België
woonachtig. Sommige Amerikaanse familieleden schreven zich later Haverback, terwijl ook de naam
Blomme in Amerika door een tak werd geadopteerd. Aardig detail is, dat de auteur zes keer afstamt
van Lieven Haverbeke die in 1650 trouwde met Elisabeth Hercke. Dat is nog niets vergeleken bij Bart
en Pieter Buysse, die elk maar liefst dertien keer van diezelfde Lieven Haverbeke afstammen. Een mooi
verzorgd boek.

S. Meijer-Hoeve, Familie Hoeve, z.pl. 2001,528 pp., ill.
Op het eerste gezicht oogt dit omvangrijke boek uitstekend. Goed verzorgd en veel en mooie plaat-

jes. De nummering is niet algemeen gebruikt, maar dat is op zich geen probleem. Wel een probleem is
het ontbreken van een index. Zeker bij een omvangrijk boek als dit (op A4-formaat) staan er duizenden
namen in. Je moet dus al aardig bekend zij n met deze familie om er uit te komen. Een ander bezwaar is,
dat volkomen onduidelijk is, op welke bronnen de oudste generaties zijn gebaseerd. De oudste stamva-
der zou een zeker Houge (Hugo) zij n, aan wie de familie uiteindelijk haar naam te danken zou hebben.
Hij zou geboren moeten zijn rond 1460. Aangezien volgens de auteur de naam Hugo een Franse oor-
sprong suggereert, oppert zij de mogelijkheid, dat deze Hugo een calvinistische Franse hugenoot was,
die om geloofsredenen in de vijftiende eeuw naar Nederland vluchtte. In dat geval was Hugo zijn tijd
ver vooruit, aangezien Calvijn pas in 1509 het levenslicht zag! Over zoon Derrie Houge (?) wordt gezegd,
dat er over hem erg weinig bekend is. Eigenlijk geldt dat ook voor de volgende generaties. Aangezien
er wel eens in de tekst gesproken wordt over 'oude documenten' ga ik er vanuit, dat de auteur deze do-
cumenten ook heeft gezien, maar helaas heeft zij verzuimd te vertellen, waar anderen die documenten
kunnen vinden. De gegevens vanaf de zeventiende eeuw lijken wel weer betrouwbaar, aangezien in
doopboeken de namen wel voor zullen komen.

J. J. Mol, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van der Have, Vlissingen 2002,236 pp., ill. + index.
De familiestichting Van der Have (Marktplein 20 te Kapelle) heeft inmiddels een derde druk van

een boek over de familie Van der Have uitgegeven. De eerste verscheen in 1933, de tweede in 1973. Er
zijn gegevens opgenomen van drie Zeeuwse families met dezelfde familienaam. De Zierikzeese en
Brouwershavense families zijn uitgestorven, maar de familie uit Sirjansland is nog springlevend. Meer
dan drie eeuwen heeft de familie op Schouwen-Duiveland gewoond. Als stamvader wordt opgegeven
een zekere Matheus van der Have, die rond 1518 geboren moet zijn, zonder opgave van bronnen. Of zijn
zoon daadwerkelijk ook in een bron vermeld wordt als 'Matheusz' is mij niet duidelijk geworden. Het
geboortejaar circa 1518 van de stamvader suggereert, dat het geboortejaar redelijk precies is. Dit kan het
geval zijn, als hij in een akte van bijvoorbeeld 1550 opgeeft 32 jaar oud te zijn. Hier lijkt de reden te zijn,
dat het geboortejaar van zijn zoon geschat wordt op 1543, en een generatie is immers 25 jaar... Diens
zoon was volgens de auteur geboren in 1570, maar had een oudere broer uit 1568: weer een periode van
25 jaar. Dat jaartallen op een gegeven moment moeten worden geschat, is onvermijdelijk, maar derge-
lijke jaren lijken een nauwkeurigheid te hebben, die niet terecht is. Hierdoor krijg je ook, dat nummer
Illb, Matheus van der Have, die op 16 mei 1592 te Bruinisse volgens het genealogisch programma trouwt
'op 22-jarige leeftijd'. Als hij al inderdaad in 1570 geboren is, anders is het niet alleen non-infomatie,
maar ook nog eens fout. En dergelijk oude doopboeken zijn er niet, waardoor die geboortejaren met
een korreltje zout moeten worden genomen. Jammer, want voor de rest ziet het boek er verzorgd uit.
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G.J.A. Schampers, De familie Schampers, z.pl. 2002, 299 pp., ill. + index; ISBN 90-72526-46-5 (verkrijg-
baar a € 35 (incl. porto) op giro 316557 t.n.v. bij Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, Den
Bosch).

De Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening geeft sinds 1988 de serie 'Brabantse Stambo-
men' uit, waarvan het onderhavige het zevende deel is. Reeds in de 13e eeuw komt de familienaam
Schampers of Schampaarts in Brabant voor. Gedurende de vijftiende eeuw zijn er vele vermeldingen in
evenzo vele plaatsen, wat volgens de auteur betekent, dat de familie zich snel heeft verspreid. Het kan,
lijkt me, ook betekenen, dat er verschillende niet verwante families met dezelfde familienaam zijn.
De eigenlijke stamreeks vangt aan met Hendrick Janse Scamparts, die voor het eerst in 1532 vermeld
wordt. Een tweede familie (uit Horst, Limburg) begint op pag. 155 en daarvan is de stamvader Hendrick
Geraerts Schampers, vermeld in 1589. Frappant is wel, dat de namen Hendrick en Geraert in beide fami-
lies worden gebruikt. Van de familie uit Horst stamt ook een Amerikaanse tak, dat geheel in het Engels
is beschreven. Het boek is verlucht met mooie (kleuren)foto's en het bevat tevens een opgave van alle
vindplaatsen in een lijst met noten.

F. Tj eertes, Genealogie Tjeertes 1669-2001, Wormer 2001,255 pp, ill. + index.
In 1986 verscheen een eerdere versie van deze genealogie. In de loop van die vijftien jaar is er veel ge-

beurd. Nieuwe familieleden zijn geboren, anderen zijn gestorven. Maar ook over de stamvader is meer
ontdekt, dat wil zeggen dat diens doopdatum werd gevonden. Zodoende zijn de jaren in de titel aan
beide zijden aangepast. Stamouders van het geslacht volgens de huidige stand van kennis is het echt-
paar Saecke Idses en Tjaertje Tjaerts, die in 1669 te Bolsward hun zoon Tjeert lieten dopen. Aan de voor-
naam van deze Tjeert Saackes dankt de familie haar naam. Eindelijk is het derhalve gelukt de Friese
oorsprong te bewijzen. Vanaf de tweede generatie woont de familie in Wormer en omgeving.

D. Vrakking, J. Vrakking, J. Vrakking, Familieboek van de Vfrakkings. Bouwers in het Gooi, z.pl. 2002,239 pp.
ill.

Dit werk over de familie Vrakking is een vervolg op een in 1989 verschenen uitgave over de eerste 32
generaties van deze familie. In dit deel volgen de generaties 33 tot en met 38. Zonder het eerste deel is
mij niet duidelijk geworden, waar die eerste generaties vandaan komen, maar dat zal slaan op de me-
dedeling, dat in de twaalfde eeuw de naam voor het eerst is aangetroffen. Hoe dan ook, de oudst gevon-
den stamvader is een zekere Willem Vrackinck (hier generatie 28), die omstreeks 1650 te Beltrum in de
Achterhoek woonde, wellicht op het erf met die naam.

Kwartierstaat
H. J. van Beek, F. Mulder-de Vries, J. J. Seekles (red.), Boeren, burgers en buitenlui. Supplement op kwartiersta-
ten uit het gebied van de NGV-afdelingIJssellanden, z.pl. 2001, (te bestellen door overmaking van € 12,50 (excl.
porto) op giro 3058822 t.n.v. NGV afd. IJssellanden te Zwolle).

In 1992 verscheen de bundel Boeren, burgers en buitenlui van de afdeling IJssellanden van de NGV. Deze
bundel moet gezien worden als een aanvulling op de reeds gepubliceerde kwartierstaten uit de eerste
bundel. Wat opvalt, is dat vele kwartieren slechts bestaan uit een naam, zonder jaartallen over meerdere
generaties. Neem bijvoorbeeld kwartierstaat 3, waar als nummer 64 Jan Peters (Suck) de Jonge wordt
opgevoerd, zoon van (nr. 128) Peter Sanders Suck, zoon van (nr. 256) Sander Jans Suck, zoon van (nr. 512)
Jan Suck. Die namen moeten toch ergens op gebaseerd zijn? Daarnaast zijn er vreemde fouten, zoals in
diezelfde kwartierstaat nr. 456 Beene Hendricks Klaver, die in 1647 te Giethoorn trouwt met Aaltje Jans,
die pas eenjaar later te Vollenhove wordt gedoopt. Dat kan alleen als zij doopsgezind was, maar dat zou
ik dan wel graag vermeld zien.

H. Boelens, Uitgebreide kwartierstaat van de kinderen van Harm Boelens x Sijke Westerhof uit de Groninger ge-
slachten Boelens-Boelema-Wigboldus en de Friese geslachten Westerhof-de Haan (van 2001 terug tot 1472), z.pl. z.j
[2001], 44 pp., ill.

Een kwartierstaat die weliswaar in Drenthe begint, maar al spoedig de Friese en de Groningse grens
overgaat. In de derde generatie vinden we de familienamen Boelens/Smit, Folders/Turk, Westerhof/
Tjeerdsma, De Haan/Krom. De oudste generatie is de 13e, waarin Hommo Wigboldi te Midwolde als va-
der van Poppo Hommens wordt vermeld. Deze laatste was volgens een eerdere publicatie van dezelfde
auteur de stamvader van de geslachten Boelens/Boelema/Wigboldi.
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Stamreeks
K. Koops, Uut 't verhuren parredies. DeKoopsen van Raol, z.pl., 2001,128 pp., ill. + index; ISBN 90-9014475-

7-
Veur 't eerst hef iene 't andurfd, een stamboom in de mooie Saksische streektaol Drèents te schrieven.

"Uut 'n soortement eerbertoon an zien veuraolden", aldus de auteur. Voor de leesbaarheid ga ik maar
weer o ver in het Nederlands. Het boek over de familie Koops uit Rolde (in het Drents dus Raol) is de eer-
ste die volledig in het Drents is geschreven. Weliswaar beperkt dat de mogelijke verspreiding van het
boek misschien, maar aan de andere kant is het lezen van Drents ook weer niet zo ingewikkeld, dat het
voor de eerste de beste westerling onbegrijpelijk is. En waarom ook niet, in de Friese taal zijn immers
ook velerlei publicaties en van een bestuurslid van de Stichting Drentse Taol mag je misschien ook wel
verwachten dat hij in het Drents publiceert. De publicatie is een stamreeks, waarbij teruggegaan wordt
tot Jan Coops, die eind 17e eeuw leefde in Rolde. Tevens wordt in het boek ingegaan op diverse familie-
verhalen en gebeurtenissen in Rolde en Drenthe.

CdG

Biografie
J. M. C. Sparnaaij, Dossier overDavid van Alphen in Rijswijk en zijn zoon Cornelis in 's-Gravenhage, Amersfoort
2002,45 pag., ill., index.

David van Alphen, in 1658 te Nootdorp geboren, was in Rijswijk schepen, president-schepen, wees-
meester en collecteur van diverse belastingen. Daarnaast was hij herbergier in 'De Prins van Oranje'.
Zijn kinderen en die van zijn zoon Cornelis worden besproken, waarna aandacht wordt besteed aan
Davids ouders, broers en zussen. Tenslotte volgen uittreksels van de akten die op de genoemde perso-
nen betrekking hebben.

ABB

E. K. Kam, DefamilieKam in en rondDreischor, Nijmegen 2001,30 pp., ill.
Ds. Benjamin Kam (1796-1869) en zijn vrouw Adriana Cornelia Mosselmans (1803-1891) trouwden in

1825, toen Benjamen een beroep kreeg van de gemeente Dreischor. Na 44 jaar die gemeente te hebben
gediend, zou hij daar in 1869 op 72-jarige leeftijd overlijden. Over de periode tot 1869 zijn in de familie
diverse brieven en andere persoonlijke gegevens bekend, zodat het mogelijk was een werk te schrijven
over de dominee van Dreischor. Zijn kinderen zwierven uit, zodat met hem de familie Kam in Dreischor
ook beëindigd was.

C. D. Laros, Galeislaajom het geloof. Pierre Sablairolles, hugenoot uit de Languedoc, Twello 2002,159 pp, ill. +
index; ISBN 90-76859-12-4 (verkrijgbaar a € 18 bij Drukkerij Robine te Twello).

Een verhaal van de grootmoeder van de auteur, Baartje Laros-Sablerolle (1864-1963), over haar voor-
vader in rechte mannelijke lijn die vanwege het geloof galeislaaf was geweest, bracht de heer Laros er
toe om dit boek te schrijven. Die voorvader Pieter Sablairolles was veroordeeld vanwege ketterij om als
galeislaaf te dienen. Met vier lotgenoten schreef hij zelfs een brief aan de Deense koning in 1727 om vrij
te komen. Uiteindelijk is dat ook gelukt en vestigt hij zich met zijn gezin in Nederland. Het boek bevat
naast een gedetailleerd verslag van de gevonden gegevens over de familie Sablerolle tevens een levens-
loop van de grootmoeder bij wie alles begon: Baartje Sablerolle.

C. Morra, M. Morra-Broekers, Wie en waar is Wilhelmina Franziska van Rossum du Chattel (1886-1946). Deel 1:
op zoek naar onze weggelopen grootmoeder, Voorburg 2001,65 pp., ill. + index.

'Over het algemeen zullen gegevens over grootouders nog wel bij familieleden te vinden zijn', zo
wordt ons vaak voorgeschoteld in cursussen en boekjes. Dat is vaak ook zo, maar niet in dit geval. Groot-
moeder Van Rossum du Chattel was in 1916 er vandoor gegaan met een leider uit de Soefi-beweging
Musharaff Moulamia Khan (1895-1967). Later heette ze Savitri. Al met al een leuke speurtocht naar een
bijzondere grootmoeder.
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J. H. Veerkamp, Kroniek Veerkamp, Een van de negen, Ridderkerk, z.j. [2002], 244 pp., ill.
In dit boek staan de belevenissen en herinneringen van de auteur centraal. Opgegroeid in de provin-

cie Groningen, waar na de auteur nog vier kinderen werden geboren, verhuisde het gezin Veerkamp
later naar Rotterdam. Daar werd het gezin uitgebreid met nog vier kinderen, waarmee het totaal van
negen uit de titel verklaard is. De stukjes zijn voornamelijk korte anekdotische verhaaltjes over allerlei
zaken die in zijn leven zijn gebeurd.

Stads-, dorps- en streekgeschiedenis
A. Romeijn,De stadsregering van Tholen (1577-1/02), Giessen 2001,364 pp., ill. + index.

Een dik en gedegen boekwerk, dat met behulp van het gemeentearchief van Tholen is gemaakt. De
eerste 114 pagina's zij n gereserveerd voor een beschrijvende geschiedenis van Tholen en haar functiona-
rissen. Vanaf pagina 115 worden de genealogische gegevens van de verschillende schepenen en andere
stadsbestuurders gegeven. Veel families hebben meerdere personen geleverd. Het is niet mogelijk alle
families te noemen, dus hier slechts een (willekeurige) selectie: Bevers, Van den Brande, Van Eyburgh,
Van Lichtenbergh, Ockersse, Struve, Van Vrijberghe, De Waeyer en Van Zuydtlandt.

Bronnenuitgave
E. K. Kam (bew.), Nijmeegsche Pokkenkinderen. Gegevens van 842 Nijmeegsche kinderen, ingeënt door Med. Dr. C.
van Eldik in 1820, z.pl. 2002,61 pp., index.

In het Nijmeegse stadsarchief wordt een lijst bewaard met gegevens over door dr. Van Eldik in 1820
ingeente kinderen. Overigens is de titel in zoverre misleidend, dat er ook kinderen uit Oosterhout, Erle-
kom, Ubbergen, Beek, Weurt, Ooij en andere plaatsen nabij Nijmegen werden ingeënt. Van alle kinde-
ren zijn de namen van de ouders genoteerd. Ook de leeftijd van de kinderen is vermeld, zodat identifi-
catie eenvoudig kan worden gedaan.

CdG

Uit Antwerpse Bron (101)

xüi}Aenjuli)i5i4;Jouffrouw AlytvanMontfortFlotysdochterwedev/ewylenJanBlitterswyckcum
tutore, meester Ritsaert Barradot secretaris ordinaris ons Genedig Heeren pro se et nomine
van meesteren Philipse de Ramecourt advocaet inden Hoogen Raet ons Genedig Heeren voers.
geordineert tot Mechelen, synen medegeselle... als naeste vriende ende mage ende geleverde
momboren metten rechte van den wettige kinderen des voers. wylen Jan Blitterswyck, daer
de voers. Jouffr. Alyt moeder aff is, gaven terve Adriane Mussche coopman een huysinge met-
ten poirte, middelhuyse, stallen, plaetsen, halven borneputte ende metten twee huysen voer
aen de strate gestaen tusschen de Capelle ende voers. huysinge geheeten tHof van Gaesbeke,
gestaen ende gelegen achter Ons Liever Vrouwen kerckhof tusschen Daelmoessenhuys ende
erve aen deen zyde ende meester Thomas deMuyssis huys ende erve aen dander zyde, comende
achter met eenen gemeyne watergange ende trappene vute opte Roye, gelyc ende in alle der
manieren de voers. wylen Jan Blitterswyck, daer hen deselve huysinge afbleven ende verstor-
ven is, die CCCC ende xCviij [1498], xxj dage in junio jegens Cornelise van der Moeien Henricx
gecregen ende terve genomen heeft gehadt.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 145, f. 256] [M. V-K]
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibliotheek
aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd bij de Dienst
Bestellingen, p/a Papelaan 6,1382 RM Weesp. De aanmaak van fotokopieën kan echter aan
beperkingen onderhevig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), ark. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. =
correctie(s), corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generaties), jg. = jaargang,
kwst. = kwartierstaat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Archievenblad. jg. 106, nr. 7, sept. 2002. Themanummer: Archief en Emotie. De Digitale Arena: notari-
ële en rechterlijke akten uit de regio Eindhoven ontsloten op internet; Digitalisering als conserverende
handeling [www.artconservation.nl]; Eerste deel verfilmde archieven van het graafschap Gronsveld
overgedragen; S. Schipper. Een archief over de processen van twee Nederlanders in Singapore [van sociaal
raadsman Guus van Bladel]; Belangstelling voor archief'foute' Nederlanders blijft groeien; W. van den
Bongaardt: Niets kwaads in de zin [tv-programma Spoorloos]; D. Kaajan: Het belang van particuliere ar-
chieven van politici; Y. Bos-Rops: De emoties van Hendrik van Wijn [1740-1831, pensionaris van Brielle en
Gouda, eerste nationale atchivaris]; W. Resida: 'La Folia' of 'de Gekte van Spanje' in het Gelders Archief
[bladmuziek in het familiearchief Bosch van Rosenthal]; T. Kappelhof/D. Rigter. Persoonsdossiers: een
oplosbaar probleem?

Idem, nr. 8, okt. 2002. A. van Liempt Zonder archieven absoluut geen Andere Tijden; Een Haarlemse
schatkelder. De collectie van Museum Joh. Enschedé; PDF en XML: twee standaarden; Onderzoek naar
digitaal bewaren van tekstdocumenten en e-mails vordert gestaag; De Handelingenbank. Een applica-
tie voor geautomatiseerd beheer en toegankelijk maken van handelingen.

Arent thoe Boecop. nr. 71, aug. 2002. P. van Beek: Twee Elburgse weldoensters in de achttiende eeuw: een
biografische schets van Maria Herms Courage en Maria Catharina Feith; W. Seijbel: 1785. Elburg krijgt
een patriotse burgerschutterij; W. van Norel: Dick [pseudoniem van Dirk van de Poppe, geb. Elburg
1929 (exm. Deetman); beschreef de dagelijkse gebeurtenissen 1946-1948]; Idem: Fragmenten uit de dag-
boeken van de Elburger vissersman Jacob Westerink (EB51) [1892-1982; exm. De Gunst]; J. Megchelsen-
Haksteen: Lambertus en Gerrit van den Bosch. Doornspijkers met bestuurlijke talenten [Lambertus
(1871-1957; exm. Assen) tr. Willempje Prins; zoon Gerrit (1894-1980)]; Herinneringen van Henk Schuijn
[geb. Elburg 1919 (exm. Witter), venter met groente en fruit]; Zwanen in de Elburger stadsgracht;
Verleden in beeld. Muziekvereniging Concordia.
Kroniek van Arent thoe Boecop, nrs. 119, febr. 2002; 120, juli 2002; 121, aug. 2002.

Baerne. 17e jg., nr. 1, maart 1993. B. KeunfT. Biemans: Herinneringen van een penningmeester [Karel
Jansen, van de Baarnse mondharmonicavereniging Excelsior, opgericht 1928]; Meester Pluims rust-
plaats [T. Pluim, 1864-1931, historicus]; Een leven in Baarn [interview met Caroline van de Riet, geb.
1914]. Idem, nr. 2, juni 1993. H. Bronkhorst: 1690: Een pater begraven in de kerk op de Brink [Franciscus
Vlaminx, geb. Turnhout 1656]; ]. Kruidenier. Baarn en het dagboek van Van Lennep. Idem, nr. 3, sept.
1993. Th. Coppens: Herinneringen aan meester Pluim. Een gesprek met zijn dochter [L. Egmont-Pluim];
Enkele nadere gegevens omtrent de herberg van Schimmel [Gijsbertus en Maria Schimmel (1881)];
Nog enkele aanvullende historische gegevens omtrent de Naald [te Soestdijk]; Herinneringen aan een
landhuis in Baarn 1946-1966 [Joop Colson, bruidsfotograaf, tr. Ali van Ingen, lerares]; Ontmoetingen
in het Catharijneconvent met twee 'kerckendienaeren tot Baern ende Ter Eem' [Cornelius van Dungen
(1606), Assuerus Joannis (1618)]. Idem, nr. 4, dec. 1993. Aankopen voor de Historische Kring. Drie ver-
rassende dorpsgezichten; Een Baarnse telefooncentrale; Catharina Hooft, de eerste bewoonster van
Soestdijk. Portretten door Frans Hals en Artus Quellinus de oude [tr. Cornelis de Graeff, burgemeester
van Amsterdam]; Gesprek met mevrouw Rombouts. Tandarts van '52 tot '62 en schooltandarts van '62
tot '77 in Baarn [geb. Pekalongan 1907, tf. (ca. 1930) tandarts Eilerts de Haan].
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Idem. 18e jg., nr. 1, maart 1994. Gesprek met mejuffrouw Broekhuysen. Oud-leerling en oud-onder-
wijzeres aan de Nieuwe Baarnse School [geb. Amsterdam 1915]; Jan de Beijers tekeningen van 'een rede-
lyk fraai en vermaakelykdorp'. Idem, nr. 2, juni 1994.Hella S. Haasse in Baarn (1925-1928); H.Bronkhorst.
Een zestiende eeuwse abt die uit Baarn kwam [Jacobus van Baarn, overl. 1566, abt van Oostbroek]. Idem.
nr. 4, dec. 1994. Jubileum [20 jaar Historische Kring]; Herinneringen Werkgroep Oudheidkamer.

It Beaken. jg. 64 (2002), nr. 1. N.E. Algra: De Fryske mark ünder de Brunen (1027-1071,1080-1086,1088-
1089) [de Brunonen, markgraven in de Friese kuststreken]; DJ. Henstra: De grafelijkheid in Wester-
lauwers Friesland na de moord op Hendrik de Vette (1101-1138) [Hendrik 'de Vette' van Northeim; de
gravenrechten worden m.b.v. aanvullende numismatische gegevens geplaatst in de context van in de
inleiding uiteengezette theorieën].

De Bewaarsman (Hist. Kring Hoogland), 8e jg., no. 3, aug. 2002J. van denBoom: De familienaam Van Wes-
terlaak [boerderij De Westerlaak in 1706 eigendom van Hieronimus van Isselt; de oudst bekende van de
familie Van Westerlaak is Wouter Petersz, vermeld 1700-1738; zijn zoon Peter Wouters Kruyp tr. Hoog-
land 1734 Niesje Geurts]; De grenzen van de Hamseweg [grenspalen]; G. Raven: De post in Hoogland
1854-2001 [postbodes o.a. Hendrik van Agte(r)veld (geb. 1827), Jacob Brouwer (geb. Hoogland 1846)]; De
malen zijn nog veel ouder.

Burgerzaken & Recht. 9e jg., nr. 9, sept. 2002. Artikel 98: verstrekken of niet?; L.]ordens-Cotran: De Wet
conflictenrecht afstamming [WCA; o.a. het ontstaan van familierechtelijke betrekkingen (FRB) door
geboorte uit gehuwde ouders (o.a. meervoudige nationaliteit), ontkenning vaderschap, FRB tussen het
kind en zijn ongehuwde moeder]; Turks naamrecht; Naamskeuze. Vrij om te kiezen?; Het Europaregis-
ter: een visioen of de impuls ter harmonisering van het wezen van de burgerlijke staat in de Europese
Unie?

Bijdragen en Mededelingen (Vereniging Gelre), deel XCII (2001). In Memoriam drs. W.J.H.M, van de
Pas (1961-2001); H. Sarfatij: Tiel in de 10e en 11e eeuw opvolger van Dorestad in archeologie en historie;
E.W. Oostebrink: De voogden van Gelre. De afstamming van de graven van Gelre en Zutphen en Nassau
[met tabellen van mogelijke afstammingslijnen]; J.M. van Winter. Het (Palts?)graafschap Zutphen en
het Hamalandse Gravenhuis [losse tabellen bij de twee voorgaande artikelen]; A.E.M. Janssen: Over
Gerardus Livius (ca. 1570-1636). Een Gelders predikant temidden van kerkelijke onenigheid; M. Potjer.
Jantje van Leiden, Pietje Precies en Hendrik Verwoert. Over de betrouwbaarheid van Betuwse verpon-
dingskohieren, circa 1650 [problemen van Hendrik Verwoert vanaf 1644 met zijn pachtheren, en vele
andere onderzochte gevallen]; A. Noordzij: Materiële cultuur in Lichtenvoorde, 1750-1850. De afbake-
ning van het privé-domein tijdens de overgang van de achttiende naar de negentiende eeuw [aan de
hand van een selectie van ruim 180 Linchtenvoordse boedelinventarissen (o.a. van Jan te Goldewijk
wedr. Janna Schutten) 1750-1850 is nagegaan hoe de materiële cultuur in Lichtenvoorde er uitzag en
veranderde, met onderscheid tussen dorpskom en omringende platteland]; J.A. de Jong: Politisering en
elitewisseling in Zutphen in de periode 1815-1870 [met tabellen samenstelling gemeenteraad]; Nieuwe
rijksmonumenten in Gelderland 1850-1940.

Caert-Thresoor, 21e jg. (2002), nr. 3. G. van derMolen: Internet en historische kartografie: plaatjes kijken
of een nuttige bron? [kwaliteit en bereikbaarheid; lijst van URL's]; M. van Egmont Internetportalen voor
de geschiedenis van de kartografie [Oddens' Bookmarks: http://oddens.geog.uu.nl/index.html en Map
History/History of Cartography: http://ihr.sas.ac.uk/maps ]; M. Storms: De ontsluiting van oude kaarten
op internet; De afbeeldingen van kerken op Van Deventers gewestkaarten.

Cronicke van den lande van Philippuslandt (secr.: West-Havendijk 84, 4651 VZ Steenbergen; e-mail:
coverwater@freeler.nl), volgnr. 3, 2e jg., nr. 2, sept. 2002. Anna Jacobapolder in vogelvlucht; Sint-
Philipsland en de beurtvaart op Dordrecht-Rotterdam [P. Westbroek (overl. 1924), J. Quist (zijn schipper
was Fincent J. den Braber), Adriaan Aarnoudse]; De beginjaren van de brandweer van Sint-Philipsland;
C.P.G. de Koning: Belang van Sint-Philipsland bij Tholen in vroeger eeuwen; Kwartierstaat Marinus
Adriaan Mol [1933-2001; - , Kempeneers, Wagemaker, Verwijs].
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Dwars op (Historische Kring Voorhout), nr. 13, jg. 5, zomer 2002. M.M.C. Tiel-vanBuul: Piet de Pap en de
melkfabriek. Voorhoutse Volksverhalen [alias van Petrus Jacobus Warmerdam, 1907-1973 (exm. Maria
Westerhoven), tr. Johanna Langeveld]; Idem: Voorhoutse polders in 1917; J.P.C. Jentink: Kasteel Teylin-
gen; Kijkjes in en om Leiden 1899. Deel XIII. Idem, nr. 14, jg. 5, najaar 2002. E. van derHoeven: Schouten
[Willem Barthen (midden 15e eeuw), 2X Dirck van Delff, Harman Wipkes de Vries (1598-1618), Dirk
Verhagen (1672-77), Pieter van Slingerland (1704), Boudewij n van der Beest (1720), Ludolf Bohle (Boolee,
Boelee), Jan van der Jagt (1741-57)]; (Hulp)Postkantoor Voorhout [brievenbesteller Joh. Jac. Angevare
(overl. 1935), kantoorhoudster Johanna Jacoba van der Eist wed. Tjako Dijkhuis (overl. 1906), postbode
Jan de Roode, enz.].

Eigen Perk. 22e jg., nr. 3, sept. 2002. W. Drab. Spel om de macht. Rumoer rond de beroeping van een pre-
dikant [na het vertrek van ds. Arnoldus van der Voort in 1767 naar Staphorst; o.a. de dorpselite (Vlaan-
deren, Spijker); baljuw van Gooiland graaf van Gronsfeld contra dorpsbestuur. Bijlage 1: Voordrachten
voor verkiezing van kerkenraadsleden 1767-1779 (de periode ds. Van Yssum); ouderlingen en diakenen.
Bijlage 2: De dorpsregering 1767-1778 (schepenen, raden, buurmeesters)]; P. de Cruijh De Gooise Atletiek
Club 1927-2002 [met lijst nationale titelsuccessen van de GAC-jeugd 1952-1992]; De renovatie van een
sieraad in de Boombergwijk [in de Albertus Perkstraat, gebouwd in 1895, ontwerp J. de Groot; bewoners
Van Oordt-Hengeveld, Nierstrasz, Kloppert, Loopuijt, Augustijn, Los, familie Rutger Schoute, Vader-
van Egeraat].

Genealogie zonder grenzen, nr. 55, sept. 2002. Verv. Huwelijksregisters Herv. Gem. Venlo [1741-42; mi-
litairen]; Verv. Register van familiearchieven RA Hasselt; W. Janus: Beerdigungen der Lutheraner und
Calviner auf dem katholischen Friedhof Stolberg zwischen 1665 und 1687 [o.a. von Asten, Schl(e)icher,
(von) Kohlen/Colen, Pel(t)zer, Gutrath]; A.J. vanReeken: Wichtiger Hinweis für Familienforscher. Nieder-
landisch reformierte Vorfahren aus dem deutschen Grenzgebiet nahe Aachen [onderzoek naar de af-
stamming van Anna Elisabet Pet(t)ers/Pitters tr. Maastricht 1729 Dionijs Hupkens]; Antw. o.a. Lonneux
en Strack x van Eyfi.

Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (http://www.genealogie-flakkee.nl), nieuwsbrief, 7e jg.,
nr. 2, juni 2002. J. Both: Naamgeving gaffelscheepjes; H. van Felius: Een Christelijck ende lofflijck werck'
... [schulden kwijtschelden aan een arme weduwe: Aeltje Hendricks wed. Adolff Janss Mackerkarre (tr.
1647) met acht kinderen; 1668 attestatie].

Idem. 1. Both: Lijsten van bomen als bron voor onderzoekers van stambomen (deel 1) [1660; o.a. Bran-
derhouve, Corvinge, De Buijs, Paling, Welleman, Breman]; Thomas Grinwits, Chirurgijn in 't Oud-
Dorp [transcriptie van een acte uit 1674].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 26e jg., nr. 3,
sept. 2002. P. Sanders: Genealogie (Van) Nieuwkoop uit Wijk [oudst bekende: Aert Cornelisse Nieucoop,
vermeld 1646 en 1649, overl. vóór 18-2-1656]; P.J.C, van der Weegen: Kwartierstaat Van der Weegen/Wege
[Adrianus van der Weegen tr. Steenbergen 1947 Elisabeth Henrica Teunisse; Van der Wegen (te Wouw),
De Bruijn (te Steenbergen), Van Tilburg, Broos, Teunisse (te Steenbergen), Voorbraak, Jongeneelen,
Vroegrijk]; A.M. Bosters: Een stamreeks Van Aart/Aert [oudst bekende: Christoforus/Stoffel Cornelisse
van Aerde, liet te Loenhout 1601-1629 vier kinderen dopen]; Verv. Lenen van de hofstede Polanen in Muil-
kerk e.o. 1352-1797; M.E. Wijnsouw-deHaan: Gezinnen uit Raamsdonk waarvan kinderen R.C. gedoopt te
Geertruidenberg periode 1648-1673; Verv. Poorters van Gouda afkomstig uit midden- en west-Noord-
Brabant 1561-1808; Verv. Kwst. De Kort; Aanv. Domenie, Heijblom, Snels, kwstn. Bastiaansen, Van Rooij,
Voeten; Antw. o.a. Kamermans, In 't Groen; Verv. Lidmaten Ned. Ger. Kerk te Waalwijk 1733-1824 [1799-
1805]; Verv. Genealogie Doedijns; H.B. Eldermans: Geestelijke goederen, Extraordinaris rekening van
Adriaen Jansz. van Cuijck [Kwartier van Heusden; 1637]; Verv. Genealogie Bouman uit Wijk.

Gens Germana (Werkgroep Genenalogisch Onderzoek Duitsland), jg. 28, nr. 3, aug. 2002. T. Bais: De
Wittings uit het Graafschap Oldenburg; A. Holtmann: Auswanderung und Emigration aus Deutschland
iiber die Hafenstadte Hamburg, Bremen, Amsterdam und Rotterdam [samenvatting van een lezing];
De afstamming van Z.K.H, de prins van Oranje van Margarethe von Quast [in 17 generaties]; N.W.H.
Frauenfelder. Een lutherse familie uit Aken trekt naar Amsterdam [Aradus, Eratus > Erades].
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GM kwadraat (Federatie Stichts Cultureel Erfgoed Utrecht), nr. 2, herfst 2002. Ogenblikken van geluk.
Onderzoek naar de geschiedenis van een fotoalbum [van Cornelia Brand (geb. Sluis 1911), dr. van de arts
Bemard Brand te Utrecht, tr. 1934 Hendrik van Drielj; Wederopbouwindustrie in Spakenburg [visroke-
rij]; Rutger Loenen, Austerlitz' levende geschiedenisboek; Mensen achter molens; Jufferenconventen
in en rond de stad Utrecht.

Here Nicolaas III (Genealogische Werkgroep 'Ruwaard van Putten'; e-mail: k.nienoord@hetnet.nl;
home.hetnet/~k.nienoord/index.html), jg. 3, nr. 1-2002. Infocentrum, Breestoep 2, Spijkenisse; K.J.
Waleboer. Volkstelling van 1899; Namen van slachtoffers op de gedenkzuil [1940-50]. Idem, nr. 2-2002. N.
Kaak: Genealogie van Dirk Dominicus Troost [tr. (2) Hekelingen 1625 Lijsbeth Leenders Oppervelt].

HG-Nieuws (Historisch Genootschap), jg. 9, nr. 3, sept. 2002. Digitale zoekgids archieven Nederlandse
bewindslieden [van meer dan 300 ministers en staatssecretarissen op website van het Nationaal Archief:
www.nationaalarchief.nl].

Historische Kring Resteren e.O. (en Arend Datema Instituut, Stationsstraat 40-42, Postbus 62,4040 DB
Resteren; e-mail: info@aic-betuwe.nl; www.aic-betuwe.nl), nieuwsbrief, 20e jg., nr. 2, april 2002. Pla-
caat tegen de schending van 's Heeren dag en andere roepende sonde [1731]; Kwartierstaat (5 gen.) van
Jacobus van Ingen [geb. Rhenen 1950; -, Hommersom, Tollenaar, Van Thuijl]; R. Baggerman: Afstam-
ming [van eenvoudige mensen, m.n. Gerrit Hendricksz Slurp tr. (1) Tiel 1587 Margrietje Peters, dr. van
Peter Jansz Sloeri; Steijn Gerritsz die Hoer, schipper, overl. tussen 1584-86, tr. Barbara Rutgers].

Idem, nr. 3, aug. 2002. In Memoria Arend Datema; W. v.d. Westeringh: Oude kerk met toren van Heteren
juist afgebeeld?; J. Honders: Huwelijkse voorwaarden van een predikant [Jacobus Peregrinus (geb. 1669)
- Johanna van Cuijlenborgh wed. kapitein Graham; Tiel/Ingen.... (jaar niet genoemd!)]; Kwartierstaat
(5 gen.) van Klazinus Honders [1908 Lienden 1980; -, Peters (te Opheusden), De Jongh (te Zoelen), Van
Rijnberk]; Ook HKK&O'ers hebben een verleden, afl. 7: Frans Nieuwenhof [geb. Haarlem 1944].

Historische Vereniging Avereest. 16e jg., no. 1, maart 1999. H. van Bommel: S.J.H. Breukel, hoofdopzich-
ter der Dedemsvaart [benoemd 1845, geb. Rotterdam 1812; twee zoons werden eveneens opzichter];
G.F. van Asselt: De ontwikkeling van de gemeente Avereest en de veenkolonie Dedemsvaart; Klassefoto
Tuinstraatschool 1932 [o.a. Jonker, Krikke, Oosterhuis]; Gevraagd een schaapherder [bij A. Zantinge
op De Wildenberg, 1915]. Idem, no. 2, juni 1999. Bruggen over het Ommerkanaal; Het zakboekje [van
Eppe Oostindiën (geb. Staphorst 1908, tr. Hilligje Baber), veldwachter tot 1918]; Klassefoto 1936 [o.a.
Van Tolie, Zwiers]. Idem, no. 3, aug. 1999. Bruggen over de Reest; Herinneringen aan de familie Meyer
Spier - Sara Hemelrijk; J. de Wit: De Dedemsvaart. Voorgeschiedenis; Julianas traat noordzij de; Verv. Het
zakboekje [in 1918 werd Albert Piel (geb. De Wijk 1891) gemeenteveldwachter]. Idem, no. 4, dec. 1999. P.
Makaske: Een overzicht van ruim 100 gebeurtenissen die in de 20ste eeuw hebben plaatsgevonden in de
gemeente Avereest [met vele illustraties].

Holland. 34e jg. (2002), nr. 1. M. Heil: 'Rechters in 't hoochste resort". Hollandse invloed op Amsterdamse
justitie tijdens de Republiek [graaf Willem VI stond in 1409 de Amsterdamse schout de hoge rechts-
macht toe binnen de vrijheid van de stad, waarmee een einde kwam aan de juridische bemoeienis van de
baljuw van Amstelland. De bedreiging van de Amsterdamse juridische onafhankelijkheid kwam in de
I7e-i8e eeuw vanuit het gewestelijk gezag in Den Haag].

Idem. 2002, nr. 2. A. de Snoo: De val van Oldebarnevelt: de 'Zeefprenten' van Adriaen van de Venne
[Delft 1589-Den Haag 1662]; J. Kingma: De Rollen omgekeerd. Engels-Nederlandse technische samen-
werking bij de aanleg van het Noordzeekanaal [concessie verleend 1861; 1876 openstelling gereed].

De Indische Navorscher. jg. 15 (2002), nr. 3. L.M. van dei Hoeven/}.L. Livain: Aanzet tot de genealogie van
een familie Wolff in de omgeving van Semarang [nageslacht van Johannes Wolf, van Bamberg, aange-
komen te Batavia 1748, overl. 1793, tr. Susanna Fredriksz, overl. 1840]; P.A. Christiaans: De Indische tak
van een geslacht Baert [aansluitend op Jacob Baert (1805 Leiden 1887), zie N.P. 43 (1957, pag. 21]; Idem:
Van Ophuijsen [stamreeks te Zaltbommel, Driel, 's-Hertogenbosch; I7e-i8e eeuw; genealogie ige-2oe
eeuw; ook: Van Ophuijzen]; L.M. van der Hoeven: Het personeel van de constructiewinkel te Soerabaja
1815-1824 [stamlijsten van 108 personen in het archief van het Ministerie van Koloniën; met geboor-
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tedatum en -plaats, namen van ouders, echtgenote en kinderen; uit heel Nederland, bijvoorbeeld uit
Utrecht (Haarmans 3X, Van Dokkum, De Kleijn, Melder), Westbroek (Van Barneveld 2x), Woudrichem
(Pellikaan), Winterswijk (Van Kuiven), Middelburg (Maju), Amsterdam (Suurendonk, Ten Siethoff 2x,
Bor, Weimar, Alix, Frico), Leeuwarden (Biegelaar, Ferwerda) en Genemuiden (Polman), voorts uit ons
buitenland]; Grafschriften in de Oost (I) [St. Paulskerk - Malakka, kerkhoven te Nagapatnam en Palia-
catta]; P.A. Christiaans: Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926 [o.a. Van Stra-
lendorff, Insulani, Kluin, Persijn, Zeijdel, Van Rhee, Donkers, Hehuwat]; Verv. Indische fiches [Aué t/m
Auheim; met o.a. Aurrmorth, Augenstein, Augusteijns, Augustin, Augustijn(sz)].

Krommenieér Kroniek (secr.: R. Wasscher, Busch 1,1562 HH Krommenie; contr. € 16 op gironummer
44-93-451 t.n.v. Historisch Genootschap Crommenie), no. 26, juni 2002. In Memoriam H.J. Meijer,
1923-2002; J. van der Weide: Krommenie 300 jaar geleden 'Een schrickelijke Brant' [1702; o.a. 32 getroffen
huisgezinnen]; J. Rem: Negentig jaar Knap transport [Klaas Knap begon in 1912 voor eigen rekening]; De
historie van café-bar 'Atlantic' [in 1588 herberg 'De Pinas'; o.a. Van den Hove (1638), Rood (1668), Foor
(1695), Mijsen (1701)].

Idem, no. 27, sept. 2002. Kunst en Sport (2) [activiteiten 1940-1957]; J. Rem: Westzaan, een buurge-
meente; Café-bar 'Atlantic' (2) [het Heerenlogement; Al, Wildeman (1818), Lammens (1846), Heij mering
(1854), Waagmeester (1881, 1895), brand in 1910, Koeman (1919)]; Wat gebeurt er als je bedelt? [1841;
Hendrik Bloem].

De Lancier. Nieuwsbrief van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg, nr. 2, jg. 2, aug. 2002. Een
kijkje in de keuken: Het RHC Tilburg in bedrijf; Oisterwijk in kaart gebracht; Als altijd: Welkom in de
studiezaal van het RHC Tilburg [herinrichting, veranderingen].

MetGansenTrou (Onsenoort), 52e jg., nr. 7/8, juli/aug. 2002. K. van den Oord: Een museumboerderij. Een
eiland in de tijd [te Drunen: Fellenoord; de vrijwel in originele staat verkerende boerderij van Jan van
Wezel dreigde in 1968 gesloopt te worden]; Verhalen over de Fellenoord van A tot Z. Idem, nr. 9, sept.
2002. B. Meijs: Gedwongen winkelnering [in de schoennij verheid]; B. Aarts: Heusden en de internatio-
nale politiek [september 1202]; Elshout in oude krantenberichten [1901-1913]; Stoelendans? [Adriana
van de Grient wed. Adriaan Hagelaar en Marinus Vos en zoon Gerrit; 1821]. Plekbord (Med.), 23e jg., no.
4, juli/aug. 2002.

Misjpoge. 15e jg., 2002-3. Verv. Van Bedehuis tot Synagoge 1700-1858. Bouwstenen voor de geschiede-
nis van de joodse gemeente te Leiden (slot);J. Wans: Een onderzoekje naar de achternaam Wans; Z. Bar.
Kriskras door de joodse cultuurgeschiedenis. Idem. 2002-4.I.B. van Creveld: Vijftien jaar Misjpoge [o.a.
redacteuren, themanummers, speciale bijdragen]; M. van de Vathorst: Inhoud Misjpoge, jaargangen I
t/m XV (1988-2002), artikelen en recensies; Surftips.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXIX, no. 7-8, juli-aug. 2002. Themanummer 200 Jaar Archiefwezen.
Y. Bos-Rops: Hendrik van Wijn (1740-1831). Pionier van het archiefwezen [aangesteld als archivaris in
1802 om archieven bij de verschillende overheidsinstellingen op te sporen, te inspecteren en te inven-
tariseren]; M.W. van Boven: Genealogie en emotie; P. Brood/].H. Kompagnie: De historie van het Nationaal
Archief; J.A.A. Bervoets: i9de-eeuwse particuliere archiefschenkers. Hoe vrijgevig was het Nederlandse
patriciaat voor het Nederlandse archiefwezen? B. Woelderink: Het Nederlands Archiefwezen en de par-
ticuliere archieven, in het bijzonder de archieven van families en personen; C.G.M. Smit: 'Monumenta'
naast begraafboek [vrijwilligers transcribeerden de 'Monumentale' van Arnout van Buchel (vroeg 17e-
eeuws handschrift met familiewapens en opschriften van grafzerken) en de doop-, trouw- en begraaf-
boeken van Utrecht. In 1623 werd de weeskamer ingesteld; de doodaanbidders moesten voortaan de
namen van overledenen opschrijven, zodat men kon nagaan of de voogdij van minderjarige kinderen
goed geregeld was]; A.J. Mensema: De genealogische collectie Van Rhemen in het Gelders Archief [vooral
van belang voor de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg, en dan voor die geslachten, die in de
staatsorganen van die provincies ten tijde van het Ancien Régime een rol hebben vervuld in de ridder-
schappen; Fragmentgenealogie Van Rhemen; i6e-i8e eeuw]; E.J. Wolkswinkel: Een familiearchief ont-
leed. Proeve tot identificatie van een portretstamreeks, ingebracht bij de adelsaanvraag Martini (Buys)
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[in het Nederland's Adelsboek van 1907 werd een gefingeerde stamreeks opgenomen (in 1949 gecor-
rigeerd). Om de bewijsvoering van een adellijke afstamming t.b.v. een aanvraag bij de Hoge Raad van
Adel kracht bij te zetten werden portretten - waarvan de namen van de voorgestelden niet bekend wa-
ren - gecopieerd en voorzien van de naam van een (gefingeerde) voorouder en bijpassend familiewapen.
De kopiereeks werd aangevangen met het portret van Mr. Willem Martini, o.a. griffier te Antwerpen,
wiens herkomst nog onbekend is (F. Prints schrij ft over hem: griffier sedert 1563, 'die ons uit Brussel was
toegekomen' (Antwerpiensia 16de reeks/1943, pag. 123); [zie ook Uit Antwerpse Bron (102) op blz. 58 van
deze aflevering van Gens blostra]. Behandeld worden o.a. portretten uit de families Martini, Buys, De
Grande, Everhard, Van Schagen, Van Winteroy; verervingslijnen]. Bijlage 3: Kwartierstaat (6 gen.) van
Eva M.A. en Elisabeth Buys [dochters van Paulus Hubert Buys tr. Den Bosch 1732 Sibilla de Grande; -,
Lestevenon, -, Casteleyn]. Bijlage 4: Kwartierstaat (6 gen.) van Agatha en Anna M. E. van Schagen [doch-
ters van Cornelis van Schagen tr. (1) Woudrichem 1690 Anna Maria van Winteroy; - , De Bergh (te Delft),
-, Van Westerwolt]; M. RoscamAbbing/P. Tuynman: De 'Schrijver - Van Rodenburg - bijbel', in het familie-
archief Van Hoogstraten [beschrijving, geschiedenis, transcriptie; Anna van Rodenburg tr. Oudewater
1649 Hendrik Schrijver, zoon van Petrus Scriverius (begr. Leiden 1661); met nadere toelichting en gege-
vens uit andere stukken uit het familiearchief].

Een nieuwe chronyke (Graft - De Rijp - Schermerhorn), jg. 19, nr. 3, sept. 2002. D. Mantel: Het bezoek
van Andries Schoemaker in 1726 aan Schermerhorn [1660-1735, Amsterdams textielkoopman, die histo-
rische informatie over steden en dorpen verzamelde];]. Blaauw: Waar stonden 'onze' winkeltjes vroeger
in De Rijp?; K. Kampf. De moeder van alle handel [de handel met de landen rond de Oostzee]; Uit de pen
van ... mevrouw A.M. Leguit-Spaarman [Pieter Spaarman (geb. De Rijp 1811, zeeman), tr. 1848 Jannetje
Braak; notities uitzijnbrieven].

Old Ni-js. nr. 51, jg. 20, juli 2002. Special: 20 Jaar Heemkundekring Bergh, met o.m. Kroniek Heem-
kundekring Bergh 1982-2002; Veteranen over de Heemkundekring Bergh; In naam der Wet [procesver-
baal opgemaakt door Hendrik M. Boeseken; vroedmeesters en vroedvrouwen (o.a. Theodora van Uum
1876)]; J. Thoben: De klokken van 's-Heerenberg [met schema klokkengietersfamilie Van Wou, ise-i6e
eeuw, en namen van diegenen, die in 1496 een bijdrage gaven voor vier nieuwe klokken, en in 1617 om
de klokkentoren te repareren].

't Onderschoer (Denekamp), 24e jg. (2002), nr. 3. Voor u door u: De naam Fisborger, Families Sloet te
Denekamp; Sprokkelingen uit raadsvergaderingen gemeente Denekamp 1952; A. Saris: Molens tot le-
ring en vermaak (1); J. Knippers: In de buurtschap Berghum klinken nog de aloude familienamen (3). Een
bewoningsgeschiedenis [Beumers, Rakers, Haafkes, Schoemaker, Eppink, Epman]; H.Asma: Denekamp
en de textielnijverheid; W. Groothuis: Natura Docet en meester Bernink en Maurits Staring [begin 20e
eeuw].

Ons Voorgeslacht, no. 540,57e jg., sept. 2002. M. Los: Het geslacht De Baet(h) uit 's-Gravendeel [De Baat;
fragment, oudst bekende: Geerit Geloffs (de Baet), overl. tussen 1635-37]. Idem, no. 541, okt. 2002. K.J.
Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Jeyskoot (Jiskoot) uit Kijfhoek (deel 1) [oudst bekende:
Adriaen Cornelisz J., overl. 1624]; R. H. C. van Maanen: Asperense militielingen elders in Holland geboren
[lichtingen 1815-1848].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (www.OTGB.nl), jg. 19, nr. 2, 2e kw.
2002. J. Renema: Achterloo werd Hiddink [Lieferinck, Valwijcks/Vaelveldincks/Valewinks, Wonninck,
Hiddinck; 17e eeuw]; H. te Walvaartz De bewoners op het erf Schilderinck in het dorp Vragender, gem.
Lichtenvoorde, 1600-1700 [te Lintum, (te) Schilderinck, Vos, Croesen/Crousen; i7e-begin 18e eeuw];
J. Beltman: Genealogie Garrit Beltman [tr. Lammerdina Schuppers; zoon Arend, geb. Ampsen 1786];
B. Garssen: De Vordense stam van de Garssens [oorspr. Ruskenkamp en Oortwijn; I7e-i8e eeuw]; G.
Karssenberg: Je zult maar Nijenhuis heten! [Gerrit Nijenhuis en Jenneken N. laten in Geesteren kin-
deren dopen tussen 1691-1710; zij bleken gehuwd te Lochem 1689; zij was dochter van Berent (op die)
Groenouwe]; A.W.A. Bruins: De boerderij Loohorst te Duiven [regesten 1662-1733]. Genealogische aan-
tekeningen van de bewoners van de Loohorst [o.a. Spaens, Van Rossum, Vuurlink, Kleynman, Sanders];
D.H. Keuper. Kwartierstaat Freriks [Johan Dietrich Freriks, geb. Süderwick 1888, tr. voor 1912 Elisabeth
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Hermes, geb. ald. 1891; -, Zwienink, Nijland/Nieland, Krajenbrink, - , Maurick/Mourik, Tarvenkorn, ter
Horst/Terhorst; veel kwn. te Dinxperlo]; E Reitsma: Het echtpaar Jan Thiessinck en Marie Wymelinck
[Tisinck, Tesynck, Tyssynck; te Lochem; 17e eeuw]; Aanv. Kwstn. Oldenmenger en Krosenbrink.

Oud Bathmen. 22e jg., nr. 3, sept. 2002. J.B. Bleijenberg: Kleermaker met 'De American Coupe' [beschrij-
ving van wat er kwam kijken voor het maken van een maatpak; Teunis Blankena haalde in 1923 zijn
diploma]; J. Muilerman: In gesprek met: Toos Veldwachter-Kloosterboer [geb. Lettele 1927, tr. 1951 Albert
G. Veldwachter, zoon van smid Egbert Jan V.]; Ongeval in kermistijd [Aaltje Meijer huisvrouw van
Hermannus Schutte, rietdekker te Gorssel in 1905 aangereden door de fietsende Derk Jan Pekkeriet].

Oud-Wageningen (www.oudwageningen.nl; www.wageningen.interstad.nl), 30e jg., nr. 3, sept. 2002.
A.C. Zeven: Een tarievenlijst van een scherprechter: hoe had u het gehad willen hebben? Het geboor-
tehuis van Herman van Maanen [overl. 1928]; Een boze Wageningse pastoor Haring in 1803 [boos op
Gradus van Beukering]; De betekenis van de naam van het bolwerk Beckaf; Abraham van Brakel alias
Johannes van Campen [geb. Amersfoort ca. 1696, tr. (1) Catrijn Berends Bol, geb. Wageningen (overl.
1737), tr. (2) Homoet 1738 Hendrina Driessen, geb. Eist]; A.C. Zeven: Twee plastieken met de wapens van
Von Pückler/De Constant Rebecque.

Praaiberichten. 16e jg., nr. 2, juni 2002.20 jaar Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen
[v/h Centrum voor Familiegeschiedenis]; S.E. Pronk Czn: Over de voorgeschiedenis van het Centrum;
Inquisitie 1369 Scheveningen [oudst bewaard gebleven bevolkingslijst; transcriptie]; Archiefvondsten;
Visserspink 'De Jonge wees' [1857; in een storm omgekomen o.a. Arie Bal, stuurman, en Maarten
Dijkhuizen, matroos].

Publications de la Société Historique et Archéologique dans Ie Limbourg (LGOG), Jaarboek, deel 136-137
('oo-'oi). I. Spronck: Alexander Michiels van Kessenich 1800-1863 [levensbeschrijving, maatschappelijke
loopbaan; aanleiding tot deze studie was de vondst van een briefin zijn nalatenschap, geschreven door
Johannes Kinker (1764-1845). In het archief Michiels van Kessenich werd veel materiaal gevonden over
het dagelijks leven van een familie uit de bezittende klasse]; W.A.J. Munter. Kerken en kerkgangers in
Vaals van de Staatse tijd tot op heden. I. De voorgeschiedenis van het protestantisme in de regio, vooral
in de Rijksstad Aken. II. Gereformeerde Christenen in Vaals. III. De drie kerkgemeenschappen en het
ene kerkgebouw [Nederduits, Waals, Rooms-Katholiek]. IV. De lange weg naar het Partagetractaat [re-
geling soevereiniteit Landen van Overmaas, 1661]. V. De kerkgemeenschappen in Vaals onder het regime
van het Partagetractaat [de bouw van twee nieuwe kerken]. VI. Roomse trouwlustigen en hun verplichte
gang naar de predikant en zijn kerkenraad in Vaals. VII. De rollen omgekeerd: het Franse intermezzo
(1672-1678). VIII. Herstel van de juiste orde na de Vrede van Nijmegen. IX. De bouw van twee nieuwe
kerken in Vaals. X. Lutherse en Roomse Christenen onder het regime van het Echtreglement in de acht-
tiende eeuw [o.a. gemengde huwelijken]. XI. Allerhande [o.a. binding van de geestelijken aan de kerk,
woonplaats van de predikanten, incidenten in 1762 (familie Mommers), geloofsovergangen, begraaf-
plaatsen]. XII. Ingrijpende veranderingen bepaald door wisselende constellaties [Franse tijd, Verenigd
Koninkrijk, Belgische Opstand, onder Nederlands gezag]. Bijlage: Pastoors van Vaals [1620-1839],
Predikanten [Geref., Waals, Luthers, Doopsgezind; 1649-1882]; M. Flokstra: Ambt en Land van Kessel
[o.a. geografische ontwikkeling; bespreking van de bestuursfuncties ambtman en landscholtis, gerichts-
bode, benoemingscriteria, taken en salaris. Bijlage 1: lijst ambtmannen 1349-1675; namen, bijzonderhe-
den, zegels; ambtmannen na 1675. Bijlage 2: lijst landscholtissen 1323-1675]; Ubachs Symposium. Aspec-
ten van historische betrekkingen tussen Maastricht en Luik; W. Kutten: De migratie van Maastricht naar
Luik en vice versa (19e en begin 20e eeuw); P.H. Wijnands: Was Maastricht tot aan het begin van de twin-
tigste eeuw een tweetalige stad?; E. Steegen: Schippers tussen Luik en Maastricht aan het einde van het
Ancien Régime. Bijlage 1: Inschrijvingen van nieuwe leden in het register van het schippersambacht
(1695-1704, i725-'34, i755-'64, i78s-'94) [chronologische naamlijst]. Bijlage 2: Gouverneurs of regerende
meesters van het schippersambacht, 1694-1795; A.Fl. Gehlen: Charles de Méan en het costumiere recht te
Maastricht [geb. Luik 1604].

Idem, deel 138 ('02). W.E.S.L. Keijser-Schuurman: Een bijzondere nalatenschap; meubeltekeningen in
de albums van Matthias Soiron [1748 Maastricht 1834, meester schrijnwerker en metselaar, architect
- uit een architectenfamilie - tr. 1784 Sophia Elisabeth L'Herminotte - uit een familie van zilversmeden
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-; o.a. afkomst, opleiding en invloedsfeer, cultureel klimaat, klantenkring, meubelmakers (o.a. Eijmaal,
Bronckers, Kessel(s); met schitterende foto's van tekeningen, meubels en gebouwen, decoraties bin-
nenshuis; register van plaatsen, eigennamen en zaken].

De Sneuper (sneuper@angelfire.com; www.angelfire.com/vt/sneuper), volgnr. 31, 9e jg., nr. 1, maart
1995. M. Elzenge: Stamlijn Elzenge [te Lioessens, Oostdongeradeel, Amsterdam; i8e-2oe eeuw]; Van der
Werf(f) (10); Drie schoolmeesters Blom [1792-1863]; Speurtocht (9); Schoolgebouwen en onderwijzers te
Engwierum [i8e-2oe eeuw]; Gevelstenen (5) [Jensma, Kiestra, Brantsma]; Kwartierstaat (5 gen.) van An-
ne de Vries [1903-1971; De Vries (te Idsingahuizen), Meetsma, Jilderda, Van der Meulen (te Oenkerk)];
Zoektocht (5) [kohieren]; S.H. Tiesma: Het lager onderwijs rond 1850 (1).

Idem, nr. 32, maart 1995 (extra nummer). H.Aartsma: Overzicht genealogische gegevens aanwezig op
het Streekarchivariaat te Dokkum [de genealogische gegevens hebben betrekking op de regio Dokkum,
en bestrijken meerdere generaties; alfabetisch per familienaam het oudste gegeven en nummer vind-
plaats; tevens op dezelfde wijze toegang op de Genealogyske Jierboekjes 1951-1993, de bibliotheek en
Gens Nostra 1945-1994].

Idem, volgnr. 33,9e jg., nr. 2, juni 1995. Verv. Van der Werfjï) - Dokkum (6 en 7); Jeugdherinneringen
2 - Pieke [bijnaam van Leendert Douma]; Plaatsnamen en gemeente [lijst van dorpen uit de Dokkum
omringende dorpen, gerangschikt naar gemeente]; De Franse tijd in Rinsumageest. Copy van een brief
dd. 5-2-1797; R.H. Postma: Het Kollumer oproer ca. [1797; met Naam-lijst der perzoonen welke zedert
den 4den Febr. 11. zijn gearresteerd ...]; Gevelstenen in Dokkum (slot); Zoektocht door archieven (6)
[tekst van een lezing (1981)]; Bouwen en brouwen in Friesland [zoektocht naar Van der Werf]; Verv.
Lager onderwijs rond 1850 (2).

Idem, volgnr. 34,9e jg., nr. 3, sept. 1995. Vrij willigersprojekt computerinvoer namen uit huwelijksak-
ten; Kwartierstaat (5 gen.) Frederik Boskma [1933-1992; —, Dijkstra (te Driesum), Weening, Nicolai];
Verv. Van der Werf(f) (9);]. Meems: De kertiersteat fan Elle Willems Ruisch [ged. Ingwierrum 1739; 5 gene-
raties Ruysch te Gorinchem, Utrecht, Cuyck]; Zoektocht (7) [emigratie]; Verv. Lager onderwijs; Boeren-
wagens.

Idem, volgnr. 35, ge jg., nr. 4, dec. 1995. B.D. van der Meulen: Coenders van Helpen [ise-i6e eeuw]; G.
Mast: De 'Kolkhuister kooi' onder Birdaard [families Kooistra, Hellinga, Kroodsma, Castelein]; G. de
Jong: Herbergen en herbergiers te Nes (WD) vanaf 1800 [Bouma, Schregardus (1818-23), Van der Wal,
Slagman (1844-69), De Graaf (1869-1931), Kits (1931-34); Jousma (1854-65), Meinsma (1866), Van Gelder
(1866-1918); Keizer (....-1884), Rijpma (1895-1913), Eelkema (1934-38)]; Verv. Lager onderwijs (4). De
schoolmeester; Verv. Kwst. Ruisch; J.H. Broersma-Haaijer: De laatste loot aan de stam [onderzoek naar
voorouders Haaijer (oorspr. Heuer) te Nieuwe Pekela en Veendam; 19e eeuw].

De Stelling, nr. 82, jg. 21, sept. 2002. Weststellingwerf en haar buren. Notularia uit de oude gemeente
Oldemarkt (2) [midden 19e eeuw]; Vliegramp aan de Dwarsstraat [beschreven door ooggetuige in 1942
Bart Dragtsma]; W. Venema: Geschiedenis van de landerijen van Wiebe Venema te De Hoeve; N. Schelhaas-
Kraak: Matriarchale stamreeks van Tjitske Kingma [geb. Wolvega 1967; Dijkstra, Jelsma, Van Hes, Van
der Veen (te Noordwolde), Roelinga, Jonker (te Kortezwaag), (patr.)]; Ontwikkeling van het huwelijks-
recht. Deel 2; Trouwboeken van Oldemarkt, slot [1799-1803-1811]. Activiteitenprogramma 2002-2003.

Terugblik '4o-'4s. 40e jg., nr. 6 (411), juni 2002. E.P. Wellenstein: Delftse hoogleraren als verzetspioniers
[J. Muysken (1894-1943), E.C. Wiersma (1901-1944), J.A.A. Mekel (1891-1942), R.L.A. Schoemaker (1886-
1942)]; De oorlog in het verre oosten (23); Bloemendaal en de luchtoorlog; Oorlog in je achtertuin (5).
Theodorus Bernardus Buiting (1929-1945). Idem, nr. 7/8 (412), juli/aug. 2002. J.J. Baart: U532. Idem, nr.
9 (4i3)> sept. 2002. Van Arnhem naar Arnhem in acht maanden (2) [verplichte evacuatie sept. 1944 - mei
1945; belevenissen van Th. J. Lap]; De oorlog in het verre oosten (26); De geschiedenis van een postdienst
over de IJssel via de Deventer brandweer in april 1945.

Tussen Vecht en Eem, 20e jg., nr. 3, sept. 2002. R. Rutte m.m.v. A. Kos: Stadswording in de Amstel- en
Vechtdelta van de twaalfde tot de vijftiende eeuw [binnen een vrij klein gebied liggen de steden Am-
sterdam, Muiden, Weesp, Vreeland en Naarden; gezocht wordt naar een verklaring voor de aanwezig-
heid, de omvang en het verspreidingspatroon van deze steden]; J. Kruidenier. De filantroop van villa
Canton [gebouwd in 1793 door Reinhard Scherenberg, afgebroken in 1910 door August Janssen (geb.
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Amsterdam 1864), zoon van Peter Wilhelm Janssen (geb. op het Duitse waddeneiland Wangeroog 1821),
in 1867 oprichter van de Deli-maatschappij]; P. Leupen: Jeruzalem in het Gooi [de koepelkerk te Bussum;
tekst van een lezing].

Van Zeeuwse Stam, nr. 118, sept. 2002. J.-M. Hangoor. Handen vol aan een leeg doopvont. Geertje, koppig
en onhebbelijk [Geertje Stoofman, geb. Burgh 1754, verzuimde o.a. regelmatig catechisatie en kerk-
bezoek; haar weigering haar in 1782 geboren ill. zoontje Johannes te laten dopen was het begin van een
jarenlange strijd met de nieuwe predikant Pieter H. van Lis; fragment Stoofman]; R. Kooman: Huybregt:
Zeeuwse stamvader der Werkendamse Koman's [geb. Oostburg 1807, zoon van Daniël en Christina
Smallegange; zijn diensttijd; tr. 1834 Maria van der Stelt]; P. Poortvliet. Zeeuwen in Slavernij te Algiers in
1680 [tevens de opvarenden van Zeeuwse schepen, w.o. personen uit Amsterdam, Delft, Italië en Duits-
land]; J.M.G. Leune: Het geslacht Vercouteren in de 17de en 18de eeuw in en rondom de Scheldeforten
Lillo en Liefkenshoek [nageslacht van Jacob en Marten Engels Verkouteren]; L. van Belzen: Het geslacht
'De Nooijer' [nageslacht van Crijn Claes, bierwerker te Arnemuiden, overl. vóór 5-1-1601, tr. Neele
Adriaens]; Vraag Colfaert/Kolfert [fragment; I7e-i8e eeuw]; Vraagjeras [5 generaties]; A.Flikweert: Aanv.
Van Oeveren [i8e-i9e eeuw; o.a. te Sint-Maartensdijk en Ouwerkerk].

Veenkoloniale Volksalmanak, deel 12 (2000). P. Kooij: Vijf facetten van vierhonderd jaar Veenkoloniën [1:
Het belang van de veengebieden voor de stad Groningen in de consolidatie van haar positie als regio-
nale hoofdstad. 2. Het ontstaan van een zeer gemêleerde bevolking als 'bijproduct' van de verveningen.
3. De verveningen als vestigingsvoorwaarde voor de Groninger industrie. 4. De verstedelijking in de
Veenkoloniën. 5. De verveningen als basis voor het ontstaan van een uniek cultuurlandschap]; Veen-
koloniale toptien van de twintigste eeuw. 1. Aletta Jacobs (1854-1929). 2. Frederik (Fré) Meis (1921-1992).
3. Jan Evert Scholten (1849-1918). 4. Elso Free (1851-1950). 5. Hendrik Jaocb Keuning (1904-1981). 6. Ma-
rianne Timmer (1974-heden). 7. Gerhard Wilhelm Spitzen: Geert Teis (1864-1945). 8. Hindertje van der
Sluis (1904-1987) en Willem Drenth (1905-1964). 9. Hindriktje Imca Bijl: Imca Marina (1941-heden). 10.
Jacobus Gerardus (Koos) Schuur (1915-1995); A. Tiktak: De schoolmeester, 'zoveel tractement genietende
...'. De strijd om de plaats- en heemstedegelden in Pekela; T.H.M. Flik: Dodenbezorging in Kiel-Winde-
weer. De lijkwagendienst van de Ge_nteresseerden bij de Kielcompagniester Trekschuit met den aan-
kleve van dien te Kiel-Windeweer (1883-1920) [o.a. klassen en decorum van de lijkwagen (koetsier 1886-
1907 was J. Strating), leedaanzegger (in 1908 J. Landman), actieradius]; W. de Haan: De opkomst en on-
dergang van een gieterij in Martenshoek [consessies verleend in 1853 aan Ewe ten Oever (geb. Dokkum ?
1818, overl. 1893); in 1882 trad Jan Menzo de Muinck Keizer (geb. Burum 1864) als compagnon toe i.p.v.
zijn grootvader Johan Koning; in 1915 kwam een nieuwe fabriek (DEMKA) in Zuilen in gebruik]; H.A.
Hachmer: Veenlust, van Wereldtentoonstelling tot Sociëteit [1883]; F. Visser. Berend Olfert Groen, schil-
der [geb. 1947]; Idem: Bert Veeman, een bezeten landschapsfotograaf en poolreiziger [geb. Meeden 1935];
Bijdr. betr. radioman Engbert Gruben.

Idem, deel 13 (2001). De Veenkoloniën door de ogen van G.H. Streurman; De braskörf geeft zijn ge-
heimen prijs [de brasmand of reiskoffer werd gebruikt voor vervoer van lijfgoed enz. voor verblijf aan
boord van de schippers vrouw]; Honderd jaar telefoon in Veendam, 1897-1997; De boeren-protestbewe-
ging Landbouw en Maatschappij en haar invloed in de Veenkoloniën (1933-1940); 'De Zusters hebben
Knottnerus doodwossen' [herinneringen en levensbeschij ving van zuster Jantiena Suzanna Kugel, geb.
Musselkanaal 1930 (exm. Zeldenrust), wijkverpleegster]; Joop Kemp, aquarellen [van landschappen in
Noord-Nederland; geb. Amsterdam 1931]; Fotograaf Jur Bosboom [geb. Groningen 1946].

Veluwse Geslachten, jg. 27 (2002), nr. 4. Aanv. Kwst. Slok [o.a. Van Hansel(a)er, Wijncoop]; Kwartierstaat
Ans Karman [geb. Apeldoorn 1944; - , Beekman, Veldhoen, Keurhorst, Brink, Van den Brand, Van den
Brink, Van Veenschoten]; Aanv. Van Ruler [ook: Van Ruller, Van Ruulder, Van Reulder]; J. Broekhuizen: Een
gemengd huwelijk in Harderwijk [Johannes Eijberts ten Broeke x Wymtje Lubbers; 1717]; Kwartierstaat
Harrie Isfordink [geb. Apeldoorn 1959; -, Gerritsen (te Raalte, Olst), Van den Beid, Kophof, Hafkamp,
Mossink, Van den Nieuwedijk, Van Berkesteijn]; M. Kelder. Parenteel van Gerrit Peters Klumpert [ver-
meld 1723; met Van Ommen, Nieuvelt/Nijvelt, Kelder, Wa(a)ijenberg, Hiddink]; M.W. Stegeman-Bosgoed:
Van Bree(n): kwartierstaatperikelen in de IJsselstreek [Breen, Van 't Breen, Van Diepen; ïSe-ige eeuw];
J.W. van Maren: Jan van Schaffelaar [zijn dochter Wendelmoet (overl. 1529) tr. Mens van der Burch (overl.
1496) en hun nageslacht (Coevoet)].
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deel, jg. 22 (2002), nr. 3.J. van der Meer. De Drentse patriotten opnieuw bekeken [drost S.P.A. van
Heiden Reinestein tegenspeler van de patriotten in Drenthe; de vier voormannen: De Vos van Steen-
wijk, Tonckens, Van der Wijck, Blom]; R. Nip: Else van Worms versus Jacob Andries. Een erfeniskwestie
in de zestiende eeuw [1565 te Vries; nalatenschap van Cornelis Luitkens, Else's overleden man. 'Het
conflict geeft een goed beeld van het huwelijksgoederen- en erfrecht en de positie van de vrouw in het
zestiende-eeuwse Drenthe'. Jacob Andries was gehuwd met Wenneke Luitkens]; Th. Rinsema: De familie
Zaligman. Het 'gezicht' van een joodse familie uit Meppel.

Westerwolde.jg. 23, nr. 3, sept. 2002. K. Bijsterveld: Beishuizen [parenteel uitgaande van Harmen Chris-
tiaans (Beishuizen), schoolmeester te Blijham 1667-82, schrijver, advocaat en landmeter, tr. Geesjen
Wikkes; met: Waarhuizen, Houwen, Strijker, Brand, Kuiper; o.a. te Vriescheloo]; Verv. De geheimzin-
nige Poaterbörg te Ontswedde (III); R. Wobbes: De cultuur rond dood en begraven in de provincie Gro-
ningen [samenvatting lezing]; J.S.A. Huizing: De strijd tegen het water [i7e-2oe eeuw]; Kwartierstaat
Tjakko Smith [geb. Onstwedde 1940, tr. Vlagtwedde 1964Jantje Arnoldus; 6 gen.: Smit/Smid/Smith (te
Veenhuizen, Onstwedde), Scheper, Slagter (te Spijk), Hazelhoff/Haselhof ].

Westfriese families. 43e jg., nr. 3, sept. 2002. L.J. den Bode: De familie Braakman [oudst bekende: Dirk
Pieters Braakman tr. Nibbixwoud 1769 Trijntje Jacobs]; P.J.F. Koop: De Westfriese familie Koop, die ook
Coopal, Coopes, St[r]uijver, Lieves en Koopman geheten heeft [oudst bekende: Jan Jansz Coopal alias
Oude Coop, vermeld sedert 1566, schepen van Spanbroek 1578]; R.Jongejeugd: Kwartierstaat Jongejeugd
[Cornelis Jongejeugd tr. Andijk 1955 Jacoba Alida Ernst; -, Van Dijk (te Enkhuizen, Andijk), Zwier,
Muller (te Hoorn, Opperdoes)].

Uit onze Afdelingsbladen:
Amersfoort e.o.. jg. 11, nr. 3, sept. 2002. Kwartierstaat (6 gen.) van Hendrika Regtien-van de Wetering
[1898-1962; Van de Wetering (te Woudenberg), Van Zijll (te Polsbroek), Van den Bos (o.a. te Renswoude),
Colle/Collee (te Culemborg)].
11 en to (Friesland), jg. 7, nr. 4, okt. zooz.J.S. Wolf. Invallende gedagten [boek, gedrukt in Sneek 1770;
boekdrukker Olingius en afstammingsreeks > Wybren Wielinga (geb. Den Haag 1906)]; A. Stiksma: Matri-
lineaire afstamming Hiemstra [Van Es, Hellinga, Westra (te Hardegerijp), Van der Veer, Visser (idem,
2x), (patr.)]; G. Zomer: Kwartierstaat van een 100-jarige [Fokje van der Velde, 1893-1993, tr. Drachten
1919 Jan Zandberg; 6 gen.: -, Nijhuis (te Oudega), Fokkema, Hoekstra (te Lichtaard, Rinsumageèst)];
]. Venema: Familie-onderzoek [Greydanus, Veenema]; M.H.M. Starkenburg. De Lage Landen en het Verre
Oosten [La Maire, Starkenburg, dienaren van de VOC].
Gens Gelria: (Midden-Gelderland), jg. 12, no. 2, sept. 2002. E. van Vloten: Informatieuitwisseling Van
Gumster [te Arnhem; I7e-i8e eeuw]; Idem: De Blij [afk. van Gent; te Utrecht en Arnhem, eind i6e-i7e
eeuw].
Gepermeteerdfs-Hertogenbosch-Tilburg). nr. 15, j g. 4, sept. 2002. G. Rijsdorp: Heinrich Karl Frech (Broe-
der Romualdus) [auteur beschrijft het veelbewogen leven van zijn grootvader, geb. Gevelsberg 1860, le-
kebroeder, verbleef in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, was bieragent in België, handelsreiziger in
Noordnederland en trouwde in Groningen met Tjakina Kramer]; T. van Reeken: N.a.v. Voornamen, een
dilemma (nr. 10/11): doopnaam en roepnaam; Verv. Bossche Bronnen. Stadsarchief 's-Hertogenbosch,
III. Secundaire bronnen; Heemkring Molenheide [Gilze, Rijen, Hulten, Molenschot]; N.a.v. kwartier-
staat Van Rijzingen [Van Do(o)rmaelen]; Aanv. Kwartierstatenboek: De Rijt.
Hollands Noorderkwartier, afl. 51, jg. 16, nr. 3, sept. 2002. G. Telman: Is het wel een hard bewijs? [familie
Hoet te Arnhem en Oud-Zevenaar; 18e eeuw]; H. Zonneveld-Aupers: Kwartierstaat Hoeben [Jan Hoeben,
geb. Alkmaar 1933; 7 gen.: -, Boekei, Kuiper (te Bergen, Limmen), Bak]; Verv. Fragmentgenealogie Blom
te Schoorl.
HuppelDePup (Groningen), jg. 9, nr. 3, sept. 2002. A. Veldhuis: Spin- of tuchthuis. Voor 1200 mensen
geen onbekende bron [Swaantje Wessels en Willem Schmaal; 1762]; H. Hartog: Tuchthuis: (nieuwe) be-
woners in resp. 1670,1720 en 1775; R.H.C, van Maanen: Groningse jeneverbranders rond 1808; W.G.Doorn-
bos/P.J.C. Elema: Rikkert Wijrdeman en zijn vier trotse groot- en overgrootouders [krantenbericht over
zijn geboorte te Woltersum 1851; kwst. (5 gen.)]; H.VV.G. van Blokland-Visser. Groninger kapiteins te Al-
blasserdam [de broers Harm en Pieter Geerts Pott, geb. Oude Pekela 1803 resp. 1815].
Kempen- en Peelland. jg. 10, no. 3, sept. 2002. Koning, wie trouwt je dochter? of Europese vorsten en
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hun afstamming van Karel de Grote als een model voor de populatiegenealogie.
Koggenland. jg. 17, 2002/3. R.H.C, van Maanen: Werkelozen Westfriese Munt te Hoorn in 1809 [tien
muntgezellen, sinds de opheffing in 1806 werkeloos, willen gaan werken in Utrecht bij de Koninklijke
Munt]; P. Nan: Het tragische leven van een vrouw uit Blokker [Lijsbeth Muus, geb. ca. 1700, dr. van Muus
Pietersz, tr. (1) Hoorn 1728 Cornelis Cornelisz, tr. (2) Westwoud 1740 Claas Cornelisz Oud alias Veltboer,
die aan de drank was]; H. van den Broek: Slachtoffers cholera in gevangenis van Hoorn [1833; o.a. Cornelis
Stevensz Wegman uit Putten Jacob Slop uit Aalsmeer, Hans Jans van der Meulen uit Franeker, Antonie
Drissen uit Uden]; C. den Hartog: Nieuws uit een erfenis [wat betekende een aantekening op een identi-
teitsbewijs?]; T.Plug: Zijn wij familie? Vast! Parenteel van Jacob Groot [tr. Maria Landon; 1785 wonende
te Hoorn; Laan, Kramps, De Vries].
Kwartier van Nijmegen, jg. 11, nr. 3, sept. 2002. A. Moraal: Uyt de schuyt gevallen [Jan Hilvers, Haarlem
1748 - Sloterdijk 1782]; Stichting Heemkunde Malden; Archief van het bisdom 's-Hertogenbosch; G.
König. Een Nijmeegse familie Schmeits [afk. van Limbricht; 19e eeuw]; Kwst. (6 gen.) van Adrianus
Martinus Roelofsma [geb. Nijmegen 1963; -, Kuilman, Born, Derks (o.a. te Druten)].
NoordKOPstukken (Den Helder e.o.), 16e jg., nr. 4, sept. 2002. In Memoriam Nederlandse slachtoffers
[boek 31 t/m 38; 2e WO]; Verb./aanv. Parenteel Groof/Smit [stamreeks Neeltje Grooff (tr. 1862 Reijer
Smit) > Arien Jansz Grooff, schepen van Huisduinen 1632-35 en 1643]; Verv. Huwelijken van Personen
die van buiten Den Helder komen [Taber t/m De Vries].
Oude Sporen (Gooiland), jg. 13, nr. 3, sept. 2002. R. Keijzer: De voors en tegens van internet; Internet-
pagina's en archieven/genealogie, bloemlezing.
Overkwartier van Gelre. jg. 4, nr. 3, sept. 2002. Kwartierstaat van Wilhelmus Hubertus Martens [geb.
Susteren 1955; Martens (te Velden), Huijs, Bos (te Sevenum), Eijck/Eich]; G. van Ravenzwaaij: Onderzoek
naar dienstplichtige militairen [Jan Schuurman(s), geb. Amsterdam 1812].
Zaanstreek-Waterland, nr. 50,14e jg., okt. 2002.J.P. Tange: Stamreeks van Peter Tange burgemeester van
Wormerland [geb. Koog a/d Zaan 1952 - 5 gen. te Bergen op Zoom > Jacobus Tange tr. 1735 Anne Fynant
(te (Suienkerke en Damme)]; P.C.M. Blom: Genealogie van Cornelis Claasz Stadt [te Koog a/d Zaan; 18e-
19e eeuw]; A. C. Vessies: Kwartierstaat (5 gen.) van Wouter C. N. Vessies [geb. Heemskerk 1985; -, De Wildt,
Kerssens, Kroon (te Assendelft)]; ]. Doornbosch: Van landmeter tot molenaar stamreeks van de familie
Heijnis [Thijs Pieters Heijn, landmeter, tr. Krommenie 1641 Trijn Claes > Geertje Heijnis (1900-1985),
tr. (1) Zaandam 1924 Jan Doornbosch]; J. Blanken: 41000 Krommenieë'rs [uit DTB, BS en weesboeken
gedigitaliseerd].

Uit Familiebladen:
Alweer een Vermeer, nr. 11, jg. 6, zomer 2002. Genealogisch overzicht van de 'Harderwijkse' Vermeer's
(vernieuwd) [ise-i7e eeuw]; Idem...van de Brielse Vermeer's [i7e-i8e eeuw]; Idem... van de Middel-
harnisse Vermeer's [i8e-i9e eeuw]; 'Vermeer legt basis voor grootste haven ter wereld'. Een portret van
Carel Coenraad Vermeer [geb. Arnhem 1839 (exm. Geertsema), tr. Arnhem 1868 Johanna Staring]; Genea-
logisch overzicht van enige Westlandse Vermeer's, groep 'Scheveningen' (vervolg).
Berichten van de Hoege Woeninck. nr. 16, maart 2002. Nieuwe ontdekkingen. Petronella Hogewoning
[overl Ommerschans 1828]; Aanv./Wijz. Familieboek.
Blanckensteijn bulletin. 13e jg., nr. 4, lente 2002. Herinneringen van de kleindochter van David Blan-
kenstein (1870-1929) [tr. 1905 Jannetje Lempke; > Jeannette Klomp]. Idem. 14e jg., nr. 1, zomer 2002.
W. Spies: Blanckensteijnen van her en der, deel 1 [toevalsvondst, waardoor twee Doornse stammen met
elkaar verbonden kunnen worden; het testament van Anthonis Cornelisz van Blanckensteijn, 1625].
Idem, nr. 2, herfst 2002. Blanckensteijnen van her en der, deel 2 [vervolg testament].
De Bossen Stam, jg. 4, nr. 1 (8), juni 2002. Levensbeschrijvingen: Jan Bos [geb. 1926, tr. Utrecht 1955 Ina
van der Pal, 1930-1999], Adrie Bos [geb. 1930, (eveneens) tr. Utrecht 1955 Martha van der Pal, geb. 1932],
Cor de Boer [geb. 1922 (exm. Bos) tr. Marie Tesselaar, geb. 1925].
De Bothof-Bode, nr. 18, jg. 10, voorjaar 2002. Weer een toponiem Bothof [Twente]; C.Bothof. Ontspanning
en humor in voorbije eeuwen; Wie was de eerste Bothof die naar Amerika emigreerde? [1906].
Casa Clutia. nr. 51,18e jg., mei 2002. Familie Tempelman Kluit te Vancouver (Canada); Een bijzondere
website, gewijd aan Adriaen Cluijt, glaesmaker te Dordt in de Gouden Eeuw [http://xs4all.nl/~akluit ].
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele. nr. 39, mei 2002. Stiftschool te Weerselo (2);
Het testament van Anna von Schele [1612; overl. 1624; won. huis Welbergen]; Met wie trouwden de
Scheele's?
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De Dobbelbeker. 32e jg., nr. 1, maart 2002. Verv. Emigrantenlijst van Ellis Island (V.S.) [Dobbelaere]; Lui-
tenant Maurice Dobbelaere 1915-1944; Verv. Stamboom Dobbelaere [te Heist]. Idem, nr. 2,2e trim. 2002.
Verv. Ellis Island; Stamboom nr. 61 [nageslacht van Guillelmus Dobbelaere te Zomergem, tr. Ronsele
1672 Petronilla de Neve]. Idem, nr. 3, 3e trim., sept. 2002. Verv. Ellis Island [(De) Dobbelaere, Dedob-
belaere]; De Kapel van Cellebroeder Joannes Dobbelaere in Lovendegem [1698-1778; liet de kapel in 1734
bouwen]; Tak 62: een familie van Molenaars te Assenede. Stamboom.
Familieblad van de Familievereniging 'Van Engelenburg', nr. 8, jg. 4, april 2002. De huizen Engelen-
burg (1); Uit het archief [Sint Nicolaas-actie markt Veenendaal 1961]; nr. 9, aug. 2002. De huizen Engelen-
burg (2) [te Den Haag: woning van Willem Mans]; Militairen in de Franse tijd (1795-1813) [Dirk en Be-
rend (van) Engelenburg].
Familiebrief Beukema/Buikema. nr. 69, jan. 2002. Stam h [correctie Boikema/Buikema te Westernie-
land]; nr. 70, apr. 2002. Fouten op grafzerken [Beukema]; nr. 71, juli 2002. Onderdamsterweg 8, Warf-
fum [boerderij; bewoners i7e-2oe eeuw]; nr. 72, okt. 2002.
Familiecontactblad Familiestichting Van Dijke. ie jg., nr. 2, sept. 2002. GD93. Een bijzonder geslacht
[stamvader Marinus Jansen van Dijke, vermoedelijk geb. Poortvliet ca. 1620]; Sportieve familieleden in
de gemeente Tholen; Familieleden in de schijnwerper; De vuurtoren 'West-Schouwen' te Haamstede in
relatie tot de kinderen en kleinkinderen van Frans van Dijke; From our family abroad. Peter Van Dyke
Kotvis [geb. Newark 1946; kleinzoon van Pieter van Dijke tr. Terneuzen 1880 Cornelia Kotvis].
Familie-Tijdschrift van de familie Verbeem(en). 8e jg., nr. 2, juni 2002. Familiegeschiedenis [Marinus
Verbeem verkocht in 1887 een huis te Hoedekenskerke; Pieter Verbeem Engelszoon kocht in 1903 een
huis in de Slabbekoornpolder]; Verv. Genealogie Verbeem(en). Idem, nr. 3, sept. 2002. P. Verbeem: Brieven
[waaruit een stuk familiegeschiedenis blijkt: een brief uit 1944 van Cornelis Petrus Verbeem, geb. Hoe-
dekenskerke 1922]; Verv. Familie Verbeemen te Mechelen IV [het gezin van Gielhelmus (Willem) Ver-
beemen tr. (1) 1774 Anne Marie Andries]; Verv. Genealogie Verbeem.
Festina Lente, nr. 29, maart 2002. Foto's bij de Friese Tak 3 [Van der Bijl]; Stamboom van de familie Van
der Bijl: Langstraatse Tak [= stam; in schema's; i6e-2oe eeuw]. Idem, nr. 31, sept. 2002. T. Spaans-van der
Bijl: Het ontstaan van familienamen. De oorsprong van onze familienaam [o.a. oude kronieken als bron
van onderzoek; Van der Bijl'en als leenmannen van Egmond].
Gens-Dunia. 39e jg., nr. 3, sept. 2002. In Holland staat een huis [boerderij Bouwlust te Bergambacht, in
1671 door de familie Verduyn gekocht, weer eigendom van en bewoond door een nazaat Verduyn; met
stamreeks].
Hamers Bulletin, jg. 18, nr. 5, sept./okt. 2002. N.A. Hamers: Overlevering en waarheid omtrent Pieter
Hamers (1764-1834) [tr. 's-Heerenberg 1815 Berndina Johanna Muijselaar, ged. Den Haag 1782]; Een in-
wonerslijst van Vaals uit 1765; Naamdragers uit de oudste DTB-registers van Born (1624-1740); Hamers
in Stokkem in de 17de eeuw (4); Idem: Waren onze voorouders ook gewone mensen?; Het 'kadasterboek
van 1771' van Kerkrade; Vermeldingen in de oudste Sittardse parochieregisters (3) [1630-55].
Helm-nieuws. volgno. 70,18e jg., nr. 2, lente 2002. Bertha Teurlincx-van der Helm [geb. Delft 1897,
overl. Tilburg 1999]; no. 71/nr. 3, zomer 2002. Boerende Frans van der Helm in Capelle stelt zijn schuur
open als kerk! [geb. Hof van Delft 1852]; no. 72/nr. 4, herfst 2002. Steven van der Helm (1689-1726), we-
reldreiziger, pionier, V.O.C.-Soldaat van Batavia tot de Kaap!
Huberiana. 17e jg., no. 1, mei 2002. In Memoriam Mr. Axel Emil Rosendahl Huber (1902-2002); no. 2,
aug. 2002.0. Hellinga: Was burgemeester Epeus Wielinga een sleperszoon? [ca. 1643-1718, burgemeester
van Leeuwarden, zoon van Eewert Clasen en Jeltie Ipis; tr. Geiske Storm. De scheldpartijen door Johan-
nes Bodendijk (begin 18e eeuw) bevatten de sleutel tot de oplossing van de gestelde vraag].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert. 51e jg., nr. 1, sept. 2002. Piet Kikkert sneuvelde op
de Grebbeberg; Verv. Reinier Kikkert; Het licht van Texel [Johannes Ludovicus Kikkert (1810-1878),
hield een dagboek bij van zijn belevenissen tijdens de Tiendaagse Veldtocht (1830)]; Verv. Genealogie
Kikkert.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje. nr. 61, jg. 16, maart 2002.J. Palm: Willem Schuit (1851-1924) [geb. Zaandam,
overl. Modjokerto, opgegroeid in het Doopsgezinde Weeshuis]; nr. 62, jg. 17, juni 2002. Vierhonderd
jaar VOC [naamgenoten, uitgevaren voor de Kamer van Delft; (Van der) Schuijt]; nr. 63, sept. 2002.
Bijzondere Schuit-en in Friesland [te Sint Johannesga; i8e-begin 20e eeuw; genealogie Schuit, oudst
bekende: Anne Pieters tr. Noordwolde 1736 Margjen Sj erps]; Het andere geslacht Schuit [nageslacht van
Kornelis Annes, tr. ca. 1785 Reinskjen Jans Meijer].
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Telsumer Hoekstra's, nr. 45,23e jg., nr. 1, juni 2002 (laatste aflevering). Hedzer, een bijzondere zoon [Van
der Kooi, 36 jaar]; familieberichten.
DeKruijdboom.jg. 18, nr. 1, febr./maart 2002; nr. 2, juli 2002.1602-2002: Herdenking 400 jaar VOC [Job
Kruijt vertrok in 1779, overl. Batavia 1785].
De Laeckenwercker, 14e jg. (2002), nr. 2. Johannes Vegt (1813-1889) [tr. Noordwijk 1833 Leentje Schaap
(exm. Ouwehand), en hun kinderen].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 20 (2002), nr. 1.}. Lever. Albert Lever (1892-1980) (1) [tr. Sneek 1921 Lydia Adriana
Brouwer, geb. Leerbroek 1893]; G. Lever. Zeven keer Geert Fokert Lever [in de Groningse familie Lever;
Herinnering aan Geert Folkerts Buitenhof, 1804-1872]; ]. Lever. Jakob Lever (1881-1971); Helena Lever
(1905-2001) [tr. 1926 Cornelis Gutter, te Andijk].
HetPatertje. 18e jg., maart 2002. Parenteel van Henricus Alphonsius de Pater [1897 Rotterdam 1959; met
Goyvaerts, Brouwer, Dorst, Van Doorne]; Voorts nieuws over verschillende stammen (De) Pater. Idem.
juni 2002. Stamboom Vroonlanden [nageslacht van Alardus Jacobsz Pater (ged. Oudorp 1708) tr. (1) ald.
1731 Maria Pieters Brammer Punt]; Bromsnor of Speurneus? [Auke Pater, geb. Odoorn 1876].
De profeet van de Veluwe (Callenbach-Meerburg), nr. 63,18e jg., voorjaar 2002. Wie was Betsy [vrouwe-
lijke auteurs uit het fonds van uitgeverij G.F. Callenbach]; Brieven uit Indiê', 1919-1937; Parenteel van
Cornelis Carel Callenbach (1827-1878), deel 5 [met Van Dullemen].
Ouia nominor Viromandua (Vermant), nr. 15, 9e jg., april 2002. Stamreeks Rodts te Ruiselede (West
Vlaanderen) [afk. van Kortrijk, 16e eeuw]; Verv. Genealogie Struelens [te Boom; 17e eeuw].
De Schildknaap (Vereniging Van der Knaap), 8e jg., no. 1, april 2002. Genealogie van Arend van der
Knaap en Neeltje Kaalisvaart [tr. Maasland 1877]. Idem, no. 2, sept. 2002. Nakomelingen uit het huwe-
lijk van Hendricus Petrus van der Knaap en Klazina Maria Apolonia Scholtes [tr. Monster 1930]; Cees
van der Knaap staatssecretaris van Defensie [geb. Ede 1951; met stamreeks].
De Schildknaap (Werkgroep Familie Van der Knaap), 8e jg., no. 3, juni 2002. Stamreeks Rozenburgse
Tak (E) [nageslacht van Arie van der Knaap (1855-1933)]; Snuffelen en Spitten [Pieter van der Knaap tr.
Maria van Rijn, die hertr. 1758 Gijsbregt Brissy; dochter Crijntje Britsij bezwangerd door Simon Rijn-
bende, alimentatieregeling 1792]. Idem, no. 4, sept. 2002. Verkiezingen voor de Gemeenteraad in lang
vervlogen tijd [Jacob van der Knaap in 1907 verkozen in Oostvoorne en zijn oplossing voor straatschen-
derijen]; Stamreeks Delflandse tak (Floris) Van der Knaap [Gerardus (1819-1872) tr. (1) Wateringen 1848
Aplonia van den Enden, tr. (2) 1855 Anna van Luik en hun nageslacht); Snuffelen en Spitten. 2. [Willem
van der Knaap tr. Schiedam 1749 Jannetje Reijnhoudt (exm. Romeijn)].
Studiegroep Geslachten Drost. Medelingenblad, jg. 11, nr. 1, maart 2002. Sportende Drosten - de Olym-
pische Spelen. Idem, nr. 2, juli 2002. Stamreeks Aletta Drost [ged. Haastrecht 1742, tr. ald. 1763 Lamber-
tus Vincentius Ledeboer > Cornelis Pietersz Dros, vermeld 1586-1602]; Overzicht bestanden Drost.
Idem, nr. 3, sept. 2002. Naamgeving Familiebestanden-2; Drosten van over zee [fragment Drost te Am-
sterdam en Hilversum > Australië].
Thoentertijd. nr. 50, jg. 25, juli 2002. J.L.F.'t Hoen: De vroege Hollandse van Bronckhorsten (deel I) [de
Maaslandse Willem Jans Thoen ook wel Willem Jan Claes Dircx alias van Bronckhors t genoemd, was de
aanleiding tot nader onderzoek; feiten, hypotheses, conclusies]; J. Hoen: Wat is het nu eigenlijk: Hoen of
Huyn? Inhoudsopgave nrs. 1-50.
La Tribu. No. 22, mars 2002. Fotokwartierstaten Spriet - Debievre, Spriet - Barat; Charles Séraphin
Spriet 1835-1906.
Van Aggelen Kronieken, nr. 52, sept. 2002. Genealogisch onderzoek naar 'Duitse Van Aggelens'; Van
Aggelen en de Verenigde Oostindische Compagnie [Dirck van Achelen (2x) 1721/22 en Christiaan van
Aggelen (1747) voor de Kamer van Delft naar Indië].
't Vandermeulenkrantje. nr. 48, 24e jg., lente 2002. Fragment Van der Meulen/Vandermeulen [te
Haasdonk; 19e eeuw]; nr. 49,25e jg., herfst 2002. Stamboom van stammoeder Maria-Coleta Burm [1846-
1939» tr. Eduard Vermeulen; kwst. 5 gen. (fragmentarisch): -, Van Puymbroeck, De Meester, Speelman;
voornl. te Sint-Niklaas].
Vegt's Kroniek, jg. 16, nr. 2/3, sept. 2002. Persoonslijsten 2000 [Van der Vegt]; Parenteel van Pieter van
de Vegt [te Utrecht ca. 1824-28; > Van den Vegt]; Parenteel van Anthony van de Vegt [te De Bilt ca. 1814-
1820].
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Nieuw in deze rubriek, vragen we uw aandacht voor.
Familie Kroniek De Poortse Leeuw. 7e jg., nr. 1, dec. 2ooi/8e jg., nr. 1, mei 2002. Onregelmatig verschij-
nend familieorgaan van de familie Van der Poort. Secr.: Jan van der Poort, Prinsenlaan 530, 3066 KC
Rotterdam; e-mail: j.a.h.vd.poort@freeler.nl. In deze aflevering o.a. Het voorgeslacht van Hendrika
Edelman, stammoeder van de Calandstraat-tak [geb. Delfshaven 1874, tr. Dirk van der Poort (1872-1936);
Van 't Hoff, Ockers/Ookes, Van der Hilst].

Duitsland
Archiv flir Familiengeschichtsforschung. 6. Jg., Heft 1, Marz 2002 (AfS N.F. Heft 143 (!). J. Heinzelmann:
Verwandtschaft, Inzestverbote und Arbores consanguinitatis [affinitas (verzwagering), dispensaties, wat
is een Consanguineus, andere verwantschapstermen; de kerk reguleerde huwelijken tussen verwanten
door beperkingen op te leggen]; Idem: Wolf cum Barba [de vraag: 'Waren de landgraven van Thüringen
oorspronkelijk Fransen?' beantwoordde Armin Wolf in het Genealogisches Jahrbuch 41 (2001) met ja.
Auteur Heinzelmann bestrijdt deze mening]; Idem: Genealogische Randnotizen zu Erzbischof Aribo
von Mainz und den Aribonen [bisschop 1021-1030; verwant aan keizer Hendrik II; analyse van chrono-
logie, namen, ambten en bezittingen geeft aanleiding tot ander inzicht in de familieverhoudingen;
dit raakt de Konradiner en Vermandois; verduidelijkt met schema's]; H.-C. Sarnighausen: Zum Hildes-
heimer Bürgermeister Henning Brandis (1454-1529) [door zijn 21 kinderen uit drie huwelijken en 71
met naam bekende kleinkinderen is hij voorvader van vele Noordduitse families]; M.Aicher. Das Recht
auf Kenntnis der eigenen Abstammung und seine Durchsetzbarkeit nach deutschem Recht.

Idem. Heft 2, Juni 2002 (AfS N.F. Heft 142 (!). Sonderheft Katholische Kirchenbücher ehemaliger
deutsche Ostgebiete. P. Mai: Die katholischen 'Ostkirchenbücher'. Eine archivalische Odyssee durch
60 Jahre [katholieke doop-, trouw- en begraafboeken van de voormalige Duitse gebieden ten oosten
van de Oder uit de tijd voor ca. 1880 zijn in juni 2002 overgedragen aan bisdomarchieven in Polen. In
de discussie, die hieraan voorafging en nog gaande is, wordt in deze bijdrage het standpunt van het
Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg vertolkt]; Verzeichnis der an polnische Diözesen übergege-
benen Kirchenbücher [per diocees alfabetische opgave volgens de vroegere Duits plaatsnaam, met de
huidige Poolse naam, en de betreffende jaren; andere archivalia; plaatsnamenregister].

Bei trage zur westfalischen Familienforschung. Band 59 (2001). H.j.K. Sö'ihe: Die Gildebücher der Stadt
Rheine als genealogische Quellen. Quellenpublikation der fünf vorhandenen Gildebücher. 1. Die
Fleischhauergilde [v.a. ca. 1570-1808]. 2. Das Kleinschnitzleramt (1656-1741). 3.' Die Schn'eidergilde
(1576-1809). 4. Schuhmachergilde (ca. 1570-1806). 5. Das Wandmacheramt (1562-1808) [veel voorkomen-
de namen: Albers, Ames, Averwald, Beckering, Berteling, Böker, Bomer, Brunes, Brüning, Cordes, von
Duimen, Eilker, Elmering, Epping, Fieker, Funke, Gerdes, Gerding, Hageman, zum Hemelt, Hesseling,
Hoddel, Hollefeld, Hölscher, zur Horst, Hoet, Huls, Hüsing, Kannegiefier, Kapper, Kerkering, Kers-
tiens, Koster, Kotter, Kramer, Kreimeier, Lensing, Meier, Meiering, Mersman, Molkenbuer, Möller, Nie-
hues, Niemer, Pelser, Raue, Recke, Rense, Rording, Rüter, Sandman, Sutthoff, Schmidt, Schnippe, Schul-
te, Schütman, Strafiburg, Stüve, Varwick, Veltman, Vofi, zum Walde, Wenneker, Werning, Wesseling,
Wessels, Wikken, Wolpering; veelal wordt de naam van de echtgenote ook vermeld]; C. Steinbicker: Das
münsterische Geschlecht von Detten genannt Humperdinck [uit Emsdetten; te Munster en Beckum;
I5e-i9e eeuw; uitvoerige genealogie Detten, von Detten, Humperding, Humperdinck]; H. Kirschnick:
Die Grevener Vorfahren der Familie Schründer. Eine Erganzung zur Geschichte der Textilfabrikanten
im Munsterland [Menning alias Flüte (Fluite); I7e-i8e eeuw; te Greven, waarvan de doop- en trouwboe-
ken 1672-1764 onlangs zijn teruggevonden]; O. Falkner. Die von Oeynhausen auf dem Bosenhof [i6e-i7e
eeuw].

Blatter des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde. 65. Jg. (2002). A. Weinzierl: die Spuren der
Weinzierln in unserer Heimat. Ein kleiner Überblick über den Weinbau in Altbayern und den damit
beschaftigten Menschen; M.J. Kraus: 1. Nachtrag zur Ahnenliste Kraus [Deel 1: aanv./corr. o.a. Krus/
Kraus, Ehinger, Hu(e)ber (te Augsburg), Jung (te Feigenhofen, Biberbach), Knoll, Krazer, Weinmann/
Weinmair, Widenmann. Deel 2: Ahnen aus dem Augsburger (und Münchner) Bürgertum und Patriziat
(o.a. Pflaum, Bach, Basinger/Pasinger, Conzelmann/Kunzelmann, Fugger, Herwart/Hörwart/Herbort,
Heyenberg, Hochstetter, Ilsung, Langenmantel, Mülich/Mielich, Portner, Re(h)m/Ram, Ridler/Riedler,
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Riederer, von Rohrbach, Roth/Rufus, Schrenk, Walther]; H. Reitmeier. Anerben-Gerichts-Akten als fami-
lien- und hofgeschichtliche Quelle. Die Praxis des Reichs-Erbhof-Gesetzes; ]. Henkin: Genealogie der
Familie Rothamer aus Rotham bei Straubing [= stamreeks; ise-i7e eeuw]; O. Frötschl: Dr. Joseph Domin-
kus Steinhart, Bergarzt in Mies, ein Sohn der Stadt Friedberg [1766-1834]; K. Schöndoif. Eine 'Einlosie-
rung' in Neuburg anno 1596 [het 'inkwartieren' van het gevolg van de Keurvorst van de Pfalz; opgaven
van logeerruimten, bedden en stalling voor paarden].

Computergenealogie - Magazin für Familienforschung (http://www.computergenealogie.de), 16. Jg.,
4/2001. Clevere Codes. Batchnummern; Surfen im digitalen Archiv. Die 'elektronischen Faksimile' des
Stadtarchivs Duderstadt [http://www.archive.geschichte.mpg.de/duderstadt/dud.htm]; Ortsfamilien-
bücher stellen die Informationen aus den Kirchenbüchern als Familienchronik dar; Adobe Acrobat.
Multitalent PDF. Welchen Nutzen Ahnenforscher vom PDF-Format haben.

Idem. 17. Jg., 1/2002. Computergestützte Verbreitungskarten von Familiennamen; Die neue Version
von GES-2000; Globale Namens-Netzwerke. Namen als Ausgangspunkt für eine Internet-Recherche;
Ich weifi nicht, was soll es bedeuten? Ein kurzer Streifzug durch die Familiennamen-Literatur; Com-
putergenealogie mit dem Pinguin. Auch für Linux gibt es Genealogie-Programme; Filter schaffen au-
tomatisch Ordnung. Effektive Arbeiten mit E-mail; Die Flut eindammen. Effektives Arbeiten mit E-
mail Teil 2.

Idem. 17. Jg., 2/2002. Scannen - aber richtig!; Erfahrungen mit der Bearbeitung von Mikrofilmen mit
Durchlichtscanner, Diascanner und professionellen Scanservices; Digitalkamera statt Scanner. Vom
Kirchenbuch zum Datensatz [o.a. Handschrifterkennung]; Das Internet - ein rechtsfreier Raum?

Idem. 17. Jg., 3/2002. Schwerpunktthema: Genealogische Software; Alleskönner Gedcom [http://
www.ahnennetz.de/dir/de/software/softwareutil/softutile/]; Der Weg zum 'perfekten' Programm; Ehe
per Mausklick: Ahnenforscher 2000; Nicht nur für Mormonen: Brother's Keeper; Marktübersicht. Alle
deutschsprachigen Genealogieprogramme im Überblick; Gemischtes Doppel: GENprof:/classic und
GENprofi-Stammbaum für Windows im Doppeltest.

Donauschwabische Familienkundliche Forschungsbla tter. Nr. 103, Jg. 28, Folge 1, Marz 2002. Auswan-
derungen aus Ouringen, Fridingen, Niedereschach, Weilersbach und Harthausen [Volm, Sinz, Poggen-
stein, Rudolf, Hipp, Riedlinger, Hirth, Hammerle, Laufer, Neuschwanger, Imhoff]; Pfarrer Tonsor und
die Ungarn-Auswanderer 1724.

Idem. Nr. 104, Folge 2, Juni 2002. Überblick über die Quellen im Staatsarchiv in Osijek für die Ge-
schichte der Deutschen und Österreicher [Oost-Kroatië]; Auswanderung aus Niedereschach/VS, Obere-
schach/VS, Wielersbach/VS, Neuhausen/VS, Hochmössingen/RW, Spaichingen/TUT und Owingen/
HCH [o.a. Freisinger, Schoner, Lippert, Schuier, Nibel, Hauger, Scholl, Bande, Frey, Hebrank]; Das His-
torische Archiv in Pancevo [een der grootste archieven in de Voj vodina; Bestande zum Deutsch-Banater
GrenzregimentNr. 12].

Idem. Nr. 105, Folge 3, Sept. 2002. G. Hoekstrassen Die Vorfahren des Ludwig Grünn (= Lajos Baróti)
aus 97834 Birkenfeld [1856-1933; ook: Krien]; Die Identifizierung der Familie des Peter Geel/Gell/Geh-
len aus Merschbach im Temescher Banat [geb. 1725]; Familien aus Szulok und Vasküt; Ahnenpass [kwar-
tierstaat: Klaar, Weiss, Retzer].

Idem. Mitglieder desAKdFF und deren Forschungsgebiete. Mitglieder, Neumitglieder, Erganzungen und
Berichtigungen. Stand: 31. Dezember 2001.

Genealogie. Bd. XXVI, 51. Jg., Heft 5/6, Mai-Juni 2002. H.-C. Sarnighausen: Die Pastorenfamilie Halven -
Sarnighausen in Raven, Kreis Lüneburg; Verv. Glasmacher Wentzel; P. Mai: Die katholischen 'Ostkir-
chenbücher' im Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg; D. Kühn: Zur Abgabe katholischer Kirchen-
bücher an Polen; H. Sander. Die evangelischen Kirchenbücher aus den ehemaligen östlichen Kirchenpro-
vinzen der Evangelischen Kirche der altpreufiischen Union; E. Scherer: Ein Beitrag zur Geschichte der
Herzoglich-Mecklenburgischen Armee im 18. Jahrhundert. Das Infanterie-Regiment von Gluer in den
Jahren 1763 bis 1765 und 1782 (1. Teil) [met naamlijst van de manschappen A t/m N].

Idem. Heft 7/8, Juli-Aug. 2002. H. Uetzke: Genealogie. Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft [o.a de
hoofdstukken: Genealogie - Hilfswissenschaft oder Methode?; EDV und Internet, Datenschutz ('Es-
sentiell für die Familienforschung ist, dafi Massendaten verfugbar bleiben, die die retrospektive Auf-
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klarung von familiaren Zusammenhangen ermöglichen'), Zukunftsaufgaben der organisierten Genea-
logie]; J.H. Grasser. Die Genealogische Gesellschaft von Utah; I. Grohmann: Das Sachsische Staatsarchiv
Leipzig als DZfG: Organisation und Aufgaben [met Kommentar, door H. Metzke]; W. Billig: Die Familie
Musick in Hamburg und ihre dortigen Vorfahren vom 15. bis 19. Jahrhundert [met kwn. Behn, Bra-
meyer, Fox, Hülpe, Kalveswangen, Moller]; Verv. Halven - Sarnighausen; Verv. Martius.

GesellschaftfürSchleswig-HolsteinischeGeschichte( www.geschichte.schleswig-holstein.de>),Mittei-
lungen Nr. 61, April 2002; Nr. 62, Okt. 2002. Einsparungen im danischen Archivwesen: fatale Signale
[door samenvoegingen zou o.a. het Landesarchiv für Süderjütland in Apenrade vervallen, en slechts een
depot worden met minder personeel, vanuit Odense beheerd].

Idem. Geschichte & Kultur 12 (2002). Zur Geschichte des Fremdenverkehrs in der Holsteinischen
Schweiz.

Heimatblatter 'en des Eisenacher Landes. Artikel aus der Eisenacher Presse, die es wert sind über den
Tag hinaus gelesen zu werden; Folge 26 (Januar 1993) t/m Folge 83 (Dez. 1993). Hierin o.a.: Folge 26: Die
Erfurter auf der Brandenburg [14e eeuw]; Zur Geschichte des Fleischerhandwerks in Eisenach (4) [18e-
19e eeuw]; Der Fall der Hexe Barbara Hager [1681, te Neukirchen; en andere slachtoffers]. Folge 27/28:
Eisenach und die Stenographie [Friedrich Mosengeil, geb. Schönau 1773, gaf in 1796 te Eisenach een
leerboek uit]; Die Mühle von Neuenhof [sinds de bouw in de 17e eeuw in bezit van de familie Acker-
mann]; Was man der Nachwelt über das Gefecht zwischen Sattelstadt und Mechterstadt vom 24. Juni
1866 verschweigen wollte; Verv. Fleischerhandwerk; Die baugeschichtliche Entwicklung der alten
fürstlichen Residenz in Eisenach. Folge 29. Aus der Geschichte des Schützenvereines in Gerstungen;
Zwischen Aufruhr und Verzweiflung. Die Ereignisse wahrend der Revolution 1848/49 in Mihla; Ge-
schichte des Creuzburger Salzwerkes (Teil I). Folge 30. Schlofi Wilhelmsthal; Geschichte der Landpost-
entwicklung in Sattelstadt; In alten Baedeckern geblattert; Verv. Creuzburger Salzwerk (II) [in 1536
kreeg Max Eberhard met medewerkers Hans van Herden en Hans Tryfan 'Privilege zum Betreiben der
Saline']. Folge 31. Die Grabsteine der Gerstunger Kirche [Emilia, vrouw van Johann Leonhardt, Amts-
schösser [schot-ontvanger; 1533]; Speis und Trank im spaten Mittelalter; Verv. Creuzburger Salzwerk
(III) [in 1728 gepacht door Joachim F. Freiherr von Beust]; Der Ratsdiener im mittelalterlichen Treffurt
- Amtsplichten und Besoldung eines Treffurter Ratsdieners um 1600. Folge 32. Warum die Dippachêr
'Barenfanger' neigen; Verv. Creuzburger Salzwerk (IV). Folge 33. Backerhandwerk in Sattelstadt [Au-
gust Hartung startte in 1898 met het bakken van Kirmeskuchen]. Folge 34. Die Bahnhofstrafie in
Eisenach. Sonderausgabe. Eisenacher Baudenkmale. Folge 36. Mit den Burggrafen auf der Brandenburg
verwandt: Die Herren von Mihla [13e eeuw]; Energiequellen und zugehörige Produktionsstatten im
mittelalterlichen Eisenach - speziell die 'Herrenmühle'. Folge 37. Julie Traberth, eine der ersten Eisen-
acher Kindergartnerinnen [geb. Eisenach 1817]. Folge 38. Das untere Nessetal im Mittelalter; Stefan
Sielhenn von Wendehausen - Ein Rauber stürzt die Ganerbschaft Treffurt in eine Krise [1642]; Mihlaer
Flurnamen [bericht door Amtmann Philipp Bley]; Eine Pilgerfahrt vor 500 Jahren [o.l.v. keurvorst
Frederik de Wijze (1463-1525) in 1493/94].

Hessische Familienkunde. Bd. 26, Heft 2, Juni 2002. W. Fritzsche: Die Baumeisterfamilie Sckell und ihr
Wirken in Nassau [18e eeuw]; E. Gillmann/B. Heil: Die verbotene Ehe des Butzbacher Postmeisterssohnes
Georg Bender [Philipp Moritz Bender (1764-1846) tr. Marburg 1791 Eva Margarete Ockershausen; hun
jongste zoon Georg Philipp H.V. Bender (geb. Butzbach 1804) gaf in 1839 te kennen te willen trouwen
met Katharina Grieb; zij huwden uiteindelijk in Gretna Green in 1845]; A. Thomin: Ahnentafel und Ah-
nenimplex; Weitere Daten zur Forschung Glitzsch; Daten der Stadt Steinau a.d. Strafie vor Beginn des
Kirchenbücher 1689 aus den ersten zwei Kirchenbüchern von Schlüchtern ab 1577 [o.a. Denhard];
Hessische Wappenrolle: Held [te Grofi-Zimmern] en Knoess [Knöfi, te Sellnrad en Weickartshain].

Lübecker Beitrage. Heft 50, Sept. 2002. G. Weinberger. Höfefolgen Bliestorf/Lbg. [Lauenburg; per hoeve
of katerstede de bewoners (i6e-2oe eeuw); gegevens ontleend aan de kerkboeken van Krummers en an-
dere bronnen, omdat in de 19e eeuw de Verkoppelungsakten (= rui verkaveling, 1735-44) verloren zijn
gegaan; rechtsverhoudingen; o.a.: Krieger, Vicke, Bandholtz, Grot, Nup(pe)nau, Klempau, Hormann,
Köselau/Kaselau, Malchau, Benthien, Dürkop, Asmus, Pagels, Schnouwer/Schnauer, Feddern, Lan-
dahl]; Berufsbezeichnungen [Bastspinner t/m Baum-Pachter].
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Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft fiir Familienkunde. Band 40, Jg. 90, Heft 6, April-Juni
2002. M. Schumacher. Was mir auffiel. Recherchen in den Kirchenbüchern von Arnoldsweiler [Schiffels,
Bohlhe(i)m/Bohleni, Dedrichs, Keisers; met fragmenten]; H. Lorenz: Zum 100. Geburtstag des belgischen
Lokalhistorikers Joseph Schnackers [geb. Mortier 1901; keuze uit zijn bibliografie]; Verv.Familie Lim-
bach; U. Krauthausen: Nochmals: Woher stammt Beethovens Grofimutter vaterlicherseits? [Maria Jose-
pha Ball/Poll, overl. 1714]; M. Degenhard: Anmerkungen zur Rheinischen Auswandererforschung; M.
Backhausen: Aufstellung der jüdischen Friedhöfe im Erftkreis.

Monatshefte für Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes. 51. Jg. (2002). W. Motte: Kirchliches
Leben und Gemeindeordnung in der Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Reformation am Beispiel
der Stadt Radevormwald; Die Umstrukturierung des Pfarreisystems durch die Reformation in Nassau-
Saarbrücken [o.a. Gliederung der Diözesen (schema's), Durchführung der Reformation, Die Pfarreien
nach der Kirchenvisitation von 1575: der Zustand in der Erzdiözese Trier (Eiweiler, Heusweiler, Kölln,
Malstatt, Knorscheid, Saarwellingen, Schwalbach, Völklingen, Wahlschied); der Zustand in der Diözese
Metz (Saarbrücken met Bischmisheim, Dudweiler, Fechingen, Gersweiler (Aschbach), Eüdingen (met
Bübingen), Ommerstein, St. Arnual, St. Johann, Scheidt, Überherrn, Ottweiler, Nafiweiler, Dirmingen,
Dörrenbach enz.]; Schicksalsjahre am Mittelrhein vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. Rückwirkungen
epochaler Veranderungen auf den Alltag der Bevölkerung insbesondere in Boppard und Umgebung;
Mathilde Grafin von der Recke-Volmerstein geb. Grafin von Pfeil und Klein-Ellguth (1801-1867); Ein
gescheiterter Heilungsevangelist Kaufmann Peter Samanns aus Vluyn. Eine Skizze zur Glaubenshei-
lung in der Heiligungsbewegung [genezing door het geloof, gebedsgenezingen; onder de personen
met helende gaven worden genoemd: Hermanus Willem Witteveen (1815-1884) te Ermelo en Jan Wilde-
man (1857-1933) uit IJsselmonde; Peter Samanns (1844-1914; Webwarenfabrik, meelkoopman, charis-
matisch genezer)]; Prases D. Albert Hackenberg (1852-1912), Landpfarrer, Kirchenmann, Politiker; Die
Pfarrer der Synode Solingen und der Treueid auf Adolf Hitler im Jahre 1938; Pfarrerblock 26. Evan-
gelische Geistliche aus dem Rheinland im Konzentrationslager Dachau.

Mosaik. Heft 1/2002. F. Gommans: Die Sippe Ehren oder Eeren (ca. 1685-2000). Ein altes Muller- und
Bauerngeschlecht an Niers und Kendel [eind I7e-i9e eeuw]; R. Krebber. Rekenynghs van eyner Schattinge
in den Land van Cleve [1385]. . . 1

Idem. Doppelheft 2-3/2002. J. Kellendonk: Donknamen am Niederrhein [namen die eindigen op -
don(c)k]; R-J. Heister. Niederrheinische Kolonisten in Bosnien; L. Pijper. Ahnentafel von Maria Barbara
Schick [1899-1952, tr. Groesbeek 1924 Hendrikus J. van Eist; Schick (te Appeldorn), Martin (te Keppeln),
Schneppenhorst (te Vynen, Marienbaum), Thuijl (idem)]; Wichtige Genealogische Internetadressen;
Verv. Pachtboeken Stift Kranenburg [o.a. Van Benthum(b) 1554-1797].

Oldenburgische Familienkunde. Jg. 44, Heft 3, Sept. 2002. Festschrift. W. Büsing: 75 Jahre Oldenbur-
gische Gesellschaft für Familienkunde (1927-2002); G. Diers: Wie beginne ich meine Familienforschung?;
D. Feye: Kirchenbuch-Datenaufnahme im Oldenburger Land [o.a. Kirchenbuchbestande im Olden-
burger Land]; E. Heinje: Familienforschung mit Hilfe des Internets; H.H. Francksen: Die Francksens, eine
Familie von der Wasserkante [verhalenderwijs; i6e-ige eeuw]; W. Martens: Die Familie Schreber - von
Schreeb. Auf den Spuren einer oldenburgischen Beamten- und Gutsherrenfamilie [i7e-2oe eeuw]; D.
Feye: Familien- und Höfeforschung im Amt Wildeshausen [in dit Amt gold het erfrecht van de oudste
(zoon of dochter); wie geen Hof erfde en ook geen land uit de gemene Mark toegewezen kreeg, werd
handarbeider of dagloner; Schatzungsregister und Amtsbeschreibungen; Eylers/Eilers, Hoffhenke,
Panneman, Schmidt, Kreye]; P. Sieve: Die Familien Tameling aus Friesoythe [i6e-i8e eeuw]; W. Meiners:
Zur Demographie und Genealogie des nordwestdeutschen Landjudentums: Die Gemeinde Varel von
1681 bis 1848 [o.a. families Schwabe (1748-1848) en Goldschmidtj; A. Holtmann: Vom 'finstern Winkel
Deutschlands' nach Amerika. Arbeit und Bestande der 'Forschungsstelle Deutsche Aus wanderer in den
USA' (DAUSA) der Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg (http://www.dausa.de); A. Eckhardt: Bevöl
kerungsverzeichnisse und Einwohnerlisten der Stadt Wildeshausen vom spaten 15. bis zum beginnen-
den 20. Jahrhundert. Anhang 1: Übersicht nach Archivbestanden. I. Niedersachsisches Staatsarchiv in
Oldenburg. II. Niedersachsisches Staatsarchiv in Stade. III. Archiv der Grafen von Galen in Assen.
Anhang 2: Übersicht über die Verzeichnisse und Listen nach Jahren; Alte Schriften entziffern; Fami-
lienpapiere [Vosgerau].
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Osnabrücker Familienforschiing (www.osfa.de), Nr. 52, April-Juni 2002. D. Siebel: Die Familie Schweer
- Kienemann in Lengerich-Hohne von 1576 bis in die heutige Zeic [Sweer, Swehr]; Th. Bredendiek: Die
Besiedlung der Uckermark nach dem 3ojahrigen Kriege am Beispiel der Westfahlinger Familie Breden-
diek; Verv. Ahnentafel von Werner Heinrich Kuhr [o.a. Hehemann, Spiegelburg, Wilxmann, Borgelt,
Obernostheide, Ruttemeyer, Brüggemeyer, Engelmeyer, Linnemann]; Das Amburger-Archiv [http://
www.rz-muenchen.de/-oeihist/index.htm].

Idem. Nr. 53, Aug.-Sept. 2002. Verv. Familie Schweer - Kienemann [19e eeuw]; J. Underbrink: Latein in
Kirchenbüchern; Ahnenliste von Liescher, Marie Elise Wilhelmine [geb. Eppendorf 1870, overl. Osna-
briick 1951; Gausmann (gen. Liescher), Altenmüller, Hüdepohl, Störtlander]; Status Animarum (Seelen-
verzeichnis) des Kirchspiels Voltlage Kreis Bersenbrück, 1709.

Osnabrücker Land. Heimat-Jahrbuch 1995. Gemeinden stellen sich vor: Belm; Zum Verlauf des Rieden-
baches in der mittelalterlichen Osnabrücker Neustadt; Die Nobbenburg und die Poggenburg - zwei
mögliche Turmhügelburgen auf dem Gebiet des spatmittelalterlichen Osnabrück; Einige Skizzen über
die geschichtliche Entwicklung der Bauerschaft Suttrup [met vier Volerben-hoeven: Eilermann, Lange,
Klümke en Grevenkamp]; Die Urkunden des Pfarrarchivs zu Alfhausen; 750 Jahre [Malteser-]Kommen-
de Lage; 550 Jahre Meller Stadtrechte; St.-Vincentius-Kirche in Bersenbrück [graf van Jutta van Ravens-
berg?]; Bad Laer 1772.4. Teil: Die Bauerschaft Winkelsetten [Volerbe, Halberbe, Erbkotte, Markkotte];
Ein historisches Töddendenkmal im Eggegebirge berichtet von Albert Meyer aus Voltlage (1752); Epe -
800 Jahre alt; Osnabrücks Aufbruch in das Industriezeitalter [textiel-, papier-, tabaks-, chemische enz.-
fabrikanten]; 500 Jahre HagenerTöpferhandwerk. 100 Jahre Töpferei Niehenke; Armenpflege im Kirch-
spiel Essen; Die Ehrenbürger der Stadt Osnabrück; Wilhelm Fredemann; Franz Hecker; Karl Andrée;
Rudolf Depmeyer; Friedrich Stork; Die Schulmeister von Malbergen [i7e-ige eeuw; o.a. Holthaus,
Lüxmann, Suttmöller]; Die Familie Hartmann in Ankum; Bernard Heinrich Overberg [1754-1826,
schoolhervormer; metstamreeks te Hockel/Voltlage].

Sachsische Heimatblatter. 48. Jg., Heft 3/2002. G. leistncr. Sachsen und die Guillotine - ein Beitrag zur
Geschichte eines Tötungsmonstrums; Der Hof Muller in Lotzen. Ein Hausleranwesen auf dem Wils-
druffer Hochlend [in 1766 gekocht door Johann Gottlieb Schumann (1749-1812)].

• Idem. Heft-4/5, 2002. Themanummer: Döbeln. Hierin o.a. Ein Bliek vom Döbelner Rathausturm.
Rundgang durch Geschichte und Gegenwart, der über 1000-jahrigen Stadt; Die stadtebauliche Entwick-
lung von Döbeln; Das Gefecht bei Döbeln am 12. Mai 1762 [met lijst van gevangengenomen officieren en
kleurenafbeelding van uniformen van regimenten]; Es klapperten die Mühlen im Muidental. Ein
Beitrag zu den Anfingen der Döbelner Industriegeschichte; Der Eisenbahnknotenpunkt Döbeln und
das 150. Jubilaum der Eisenbahnlinie Riesa-Döbeln-Chemnitz; Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Zur
Geschichte jüdischer Burger der Stadt Döbeln in der Zeit der Nationalsozialismus [familie Glasberg].

Idem. Register 1954-1999 [op titels van de artikelen, namen, plaatsen en zaken].

Schmalkalder Geschichtsblatter (Verein für hessische Geschichte und Landeskunde e.V. Kassei, Zweig-
verein Schmalkalden; vz./secr.: Wolfgang Bamberger, Volkerser Strasse 44, D-98574 Schmalkalden),
Heft 7/8 (2000/2001). Aus dem 'Duplikat Lager-, Stück- und Steuerbuch des Jahres 1770' des hessischen
Staatsarchivs Marburg: Spezial-Beschreibung des Dorfes Asbach. Spezial-Beschreibung der Dorfschaft
Altersbach; Wanderung durch die Herrschaft Schmalkalden; Die Annexion des Dorfes Möckers in den
kurhessischen Kreis Schmalkalden im Jahr 1864; Die Stadtrechnung der Stadt Schmalkalden vom Jahre
1568. Eine Quelle zur Altags- und Sozialgeschichte; Philipp Hoffmeister, Pfarrer in Kleinschmalkalden,
Wegbereiter oder Erfinder der Fotografie? [geb. Marburg 1802]; Schmalkalder in Neustadt-Eberswalde
und in Frankfurt a.d. Oder; Auf den Spuren eines alten Viernauer Geschlechts: Johann Hoffmann, ge-
nannt Beek [i7e-i8e eeuw]; Landrat Heinrich Hagen (18857-1929) und die Tradition des Wintersports im
Kreis Schmalkalden; Haindorf [geschiedenis van het dorp].

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde. Bd 23, Heft 6, Juni 2002. t. Zahawi: Die
Balinger Familie Murschel im 16. Jahrhundert [stamreeks i6e-i7e eeuw]; M. Metzger. Spuren blauen
Blutes in Freudenstein-Hohenklingen. Verbindungen der Familien Chategnier, Varnbüler und Gremp
mit den Herren von Freudenstein und den Grafen von Württemberg; Woher kommen die Oberjesinger
Löhmann? [Lehenmann, Leemann, Löwmann; > Stafa (Kanton Zürich)]; Hans Schweizer in Gerlingen
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und seine bislang unbekannte Frau [Schweizerfhof), Rottner, Keil, Kling]; Der Lehrer, Musiker und
Komponist Karl Ferdinand Schmalholz (1802-1882) und seine Familie [met stamreeks te Sandweier en
Bonndorf; i8e-i9e eeuw]; Ortsfremde in Buchsweiler und Ingweiler im Elsass [ook: Bouxwiller en Ing-
willer]; Nachtrag zum Wappen der Völter; Familienforschung ohne Kirchenbücher [voorbeelden uit
o.a. voogdijregisters w.o. Hangerman, Rebman, Frey]; Th. Dinkel: Unsagliches doppelt gemoppelt. An-
merkungen zu einigen neueren Ortssippenbiichern [bewerking van kerkboeken voor commerciële
doeleinden zonder toestemming van de kerkleiding is niet toegestaan. De auteur signaleert dubbel
werk en daarnaast, dat onbekendheid met oudschrift, Latijn, dialect, regionale geschiedenis, geografie
en naamgeving tot ergerlijke fouten leiden. Overleg met andere onderzoekers en archieven is geboden,
evenals zelfkritiek. Daar de gebruiker niet weet welke opgaven goed of fout zijn, is het geheel voor de
serieuze onderzoeker onbruikbaar, zo stelt de heer Dinkel. Hij meent, dat men zich - en daarmee het
hele genealogen-gilde - tevens tot onderwerp van spot van historici maakt. Hij waarschuwt ernstig te-
gen de beginnersfout - in de hand gewerkt door computerprogramma's - zonder ervaring aan iets te
beginnen waar ervaren genealogen terughoudend zijn > en dat niet omdat ze het niet kunnen...].

Westmünsterlandische Flurnamen, Band 20/tevens: Schriften aus dem Stadtarchiv Gronau. Band 7.
Hanspeter Dickel/Erhard Mietzner. Die Flurnamen der Stadt Gronau. Atlas und Namenregister (Vreden/
Gronau, 2002) [voor de eerdere uitgaven in de serie Flurnamen, zie GN 2001, p. 478, voor Gronau deel 17.
In dit deel de inleidingen: I. Naturraum und Geschichte. II. Zum Flurnamenbestand des Raumes
Gronau und Epe (begonnen werd met beantwoording van de vraag, wat onder het begrip 'Flurname'
valt: de namen van akkers en weiden, stilstaand en stromend water, bodemreliefs, heidevelden en moe-
rasvlakten, en markante punten in het landschap; kort samengevat alle geografische namen die niet
nederzettingen, landstreken of landen betreffen. Voor de genealoog zijn vooral boerderij- en veldna-
men van interesse, omdat daaraan achternamen ontleend kunnen zij n. Op de nauwkeurige kaarten kan
men de juiste ligging vinden. Soms ook - verrassender wijs - de namen, die men kent van aangetrouw-
den, waarvan dan kan blijken dat ze in de buurt woonden. Op het kaartmateriaal volgen registers op de
Flur-en Hofnamen].

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. Band 103 (2001). E. Boshof. Kaiser Ludwig der Fromme iiber-
forderter Erbe des grofien Karl? [volgens overlevering werd Karel de Grote gevierd als schepper vart een
groot rijk; zijn zoon Lodewijk de Vrome gaf men de schuld van het uiteen vallen ervan; de auteur ver-
duidelijkt de politieke en sociale achtergrond van Lodewijk en komt tot een genuanceerdere mening];
H. Muller. Ein Handvoll Höfe an der Vicht. Aus einem Stolberger Zinsregister des spaten Mittelalters
[Zins- und Pachtregister uit 1445 aangaande Schönforst, Münsterlandchen en Stolberg; beschouwing
over het laatmiddeleeuwse Stolberg (Stailberg, Stoylburg); In de bijlage de inschrijvingen in het regis-
ter, die Stolberg betreffen]; E. Wisplinghoff(i): Schweinemast, Rinderhaltung und Holznutzung in den
Waldern der nordwestlichen Eifel und ihre wirtschaftliche Bedeutung vornehmlich wahrend des 16.
Jahrhunderts; H. Lepper. Die Ratsbibliothek der Reichsstadt Aachen. Geschichte - Dokumente - Katalog
[als boekbinders worden genoemd: Johann Houben, Jacob en Wilhelm Döllye (Dulie), Petrus Brusseler,
J. H. Pott, en de weduwe Catharina Graff (Graaf)]; A. Brecfter(f): Dr. Wilhelm Smets 1796-1848. Seelsorger,
Theologe und Dichter der Spatromantik [zoon van Johann Nikolaus Jakob Wilhelm Smets (geb. 1764;
exm. Poyck von Erenstein), die als toneelspeler de naam Stollmers aannam, tr. (2) Reval 1795 (geschei-
den Breslau 1799) de veertienjarige Sophie Burger (geb. Paderborn 1781; exm. v. Liitkens), toneelspeel-
ster]; Hermann Josef Stübben [geb. 1845, stadsbouwmeester van Aken 1876-80].

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde. 77. Jg., Heft 3,3. Quartal 2002. J. Giuriceo: Einwanderung
in die USA über Ellis Island. Ihre Bedeutung für die amerikanische Familienforschung; D.C. Poppe: Die
Poppes in Amerika; K. Wesling: Über Bremen in die Welt [voor de Bremer passagierslijsten 1920-39 zie:
www.Passagierlisten.de of http://www.Bremer-Passagierlisten.de]; H.-C.Sarnighausen: Zur Familie des
Landdrosten Ludwig August Leonhard v. Wickede aus Güstrow i.M. (1797-1867) [met overzicht van de
herkomst van zijn familie I4e-i8e eeuw]; Kapitalrechnung des Gutes Essenrode bei Braunschweig/
Wolfsburg [1759-1806/7; opgave van vorderingen op de erfenis van Friedrich Ernst v. Bülow]; Grenz-
streitigkeiten an der Oberweser in der frühen Neuzeit zwischen dem Amt Gieselwerder/Zapfenburg/
Hessen und Uslar/Braunschweig [1595-1612; o.a. verklaringen van ingezetenen; o.a. Dunteman, Hilde-
brand, Momeyer, Wentzel]; Vermahlung des Freiherrn Joachim Gottfried von Brandenstein mit Grafin
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Louise Hedwig Friederique von Bernstorff 1826; Nachtrag zum Lüneburger Ehevertrag von 1736 (ZNF
2/2002) [Jugler].

Verder ontvingen wij:
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V.. Mitt. Nr. 51,11. Jg., Jan./April 2000 [S. Zanotelli: Hiero-
nymus Scheidt (1594-1651, te Erfurt); Verv. Archive in Thüringen (Jena t/m Krölpa)]; Nr. 53,11. Jg., Juli/
Sept. 2000; Nr. 55,12. Jg., Jan.-Marz 2001.
Genealogica (Flevoland). 7e jg., nr. 2, sept. 2002.
Groningen. Nieuwsbrief Cultureel Erfgoed, jg. 2, nr. 3, herfst 2002 [Bezig met Erfgoed. Interview met
Liefke Bos over onderzoek naar boerderijen (geb. 1956; redactielid Bierumer Boerderijenboek)].
Historisch Platform Woerden, nieuwsbrief nr. 4, herfst 2002 [W.R.C. Alkemade: Woerdenaren in Oost-
Indië].
Rijnland, afl. 19,7e jg., nr. 2, sept. 2002.
Toe Prees (Deprez). 12e jg. (2001/2), nr. 1 (nov.) t/m nr. 4(juli-sept.).

M. Vulsma-Kappers

Uit Antwerpse Bron (102)

9-1-1571; Mr. Willem Martini greffier deser stadt, zoe voer hem zelven als in den naeme ende
als man ende momboir van Jouffrouw Margriete van Claslagen [sic!; ws. = van Calslagen]... hem
daer voer sterck makende, constituit irrevocabiliter [= machtigt onherroepelijk] Joncheer
Jacop Coppier omme des man perso[o]n oft persoonen ende voer alsulcken prys als hem goet-
duncken zal te vercoopen, te cederen ende te transporteren de drye parcheelen van lande
nabescreven, der voers. Jouffr. Margriete toebehoorende, gelegen inden Lande van Arckel, te
weten vyff mergen lants gelegen inden dorpe van Leerbroec die jegenwoirdelick als pachter
gebruyckende is Govart Thoniss woonende in Nyeulant, Item de dry mergen lants oyck aldaer
gelegen, die in pachtinge heeft Geerart Diericxz schoutet van den zelven dorpe, ende daer toe
noch het Wiel met twee mergen lants gelegen op Hooch Oisterwyck die in pachtinge heeft
Willem Jams aldaer woonachtich, den cooper oft coopers halen, wettelick gifte te geven, wa-
rantschap te doen ende te geloven.

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 329, f. 239 verso]
17-12-1584; Loys Verbeke de oude is volgens de rekening van de weesmeesters schuldig aan zijn
twee zoons Loys en Hans 1089 car.gl. 16V2 stuiver resp. 1071 car.gl. 9V2 stuiver. Hans ontvangt
daarvoor o.a. 'de vierentwintich carolus gulden erflick [rente] die men jaerlicx heffende is op
een huysinge... achter Sint Andrieskercke alhier, toebehoorende de wedewe wylen mr.Joachim
Polites nu ter tyt huysvrouw mr. Willems Martini, ende omme welcke rente lange proces is ge-
weest ende by vonnisse difinitief op den 9e mey anno 1573 by den Rade van Brabant gewesen
is dat deselve rente is goet ende deuchdelick' [het is (nog) niet bekend of deze echtgenote de-
zelfde is als die in 1571].

[Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 378, f. 32 verso/33] [M. V-K]
In Antwerpen in deXVIde eeuw (een uitgave van het Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis,
1975)» pag- 47 wordt griffier Willem Martini broer genoemd van griffier Gillis Martini, die in
1581 naar Keulen was afgereisd (pag. 231). Zie voor Willem Martini ook: DeNederlandscheLeeuw,
jg. CXIX, no. 7-8, juli-aug. 2002, k. 289/290.
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV die met hun onderzoek op
genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Doorgaans is het nuttig om eerst via de
Contactdienst te proberen van andere genealogen een antwoord te krijgen alvorens vragen in
deze rubriek te stellen.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw lidmaatschapsnummer) en ant-
woorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan:
Mevr. drs. J. Bos-Bliek, Weegbree 7,2771 LH Boskoop.

ANTWOORDEN

73. MANDEREN (32 {1977), pag. 268)
Pieter Sijmonsz Manderen, overl. ̂ 4-5-1715 (ONA Mijdrecht nr. 1596), tr. Niesje Jans Trompetter, overl.
na 19-7-1733 (dpget. te Thamen). Uit dit huwelijk: 1. Aagje, ged. (DG) Mijdrecht 30-4-1718, tr. (huw.vw.
Mijdrecht 4-5-)i7iS Willem Jans Bregt, doopsgez. diaken (1736), wdr. van Niesje Teunis Kurver; 2. Jan,
smid te Mijdrecht (1725) en Thamen (vanaf 1727), tr. (1) vóór 13-5-1725 Anna Martens, tr. (2) vóór 15-3-1733
Femmetje van de Wezel; 3. Lobbetje, won. te Thamen, tr. vóór 19-1-1727 Klaas Teunisse van der Meulen;
4. Sijmon, tr. (1) Thamen 4-10-1731 Grietje Alberts Westerhof, tr. (2) Mijdrecht 24-11-1743 Maria Groene-
veld; 5. Trijntje, begr. Leiden i.d.w.v. 11-6-1763, tr. vóór 3-4-1731 Jan Waardenburg, ged. Leiden 17-10-
1706, begr. ald. i.d.w.v. 7-10-1741, zn. van Hendrik Waardenburg en Maria Lamlo(o).

D. F. Tollenaar, Arnhem

VRAGEN

415. WESTERS
Jan Abraham Westers, geb. Leer (D) 26-6-1826, monsterde aan Amsterdam 28-10-1837 op het kofschip
'De Hoop van Groningen', kapitein P. J. de Boer, Amsterdam 21-9-1840 op het fregat 'Clara Henriëtte',
kapitein P.H. Willems, en Amsterdam 14-1-1842 op het kofschip 'Noordster', kapitein J.P. Brouwer;
Harmannus Westers, geb. Leer 27-1-1832, monsterde aan Amsterdam 15-2-1851 op de schoener 'Jonkvr.
Geertrui', kapitein J.A. de Boer; Abraham Westers, geb. Leer 2-1-1841, monsterde aan Amsterdam op het
stoomschip 'Burgemeester Huidekoper', kapitein J.A. Takes. Jan Abraham, Harmannus en Abraham
waren broers, zonen van Hindrik Jans Westers en Harmanna Harms Miggels. In 1862 werden zij te
Amsterdam ambtshalve van het bev. reg. afgevoerd, als zijnde reeds lang vertrokken. Gevraagd nadere
informatie over verdere lotgevallen en eventuele nakomelingen van deze zoekgeraakten.
VAN CAUWENBERGHE/(VAN) KOUWENBERG(E)

Johannes van Cauwenberghe, geb. Middelburg ca. 1787, zn. van Augustinus Josephus van Cauwen-
berghe en Dirkje Oranje, bevond zich 1806/7 op een 'flotille' Ook over hem graag nadere informatie.

Fr. Inniger P. J. Jzn, Axel

416. MULDER
Karel, ged. Lisse 18-4-1784 als onecht kind van Marijtje Heemel, 'vader absent', doet als Carel Mulder
Lisse 9-2-1807 aangifte van het lijk van zijn moeder Marijtje Hemel. Hij tr. Lisse 15-5-1808 Johanna Mar-
garetha Baronné(e), geb. Haarlem 22-7-1785. Karel gaat later naar Haarlem en van daaruit naar de Kolo-
niën van de Mij. van Weldadigheid. Hij wordt de stamvader van een uitgebreid geslacht Mulder. Ge-
vraagd de oorsprong van de naam Mulder en gegevens over Karels zonen Karel Mulder, geb. Haarlem
6-2-1817 en Dirk Mulder, geb. Haarlem 21-2-1821.

W Mulder-Adriaans, De Goorn

417. VAN DEN RUTENBERG
Gerrit Mulert, schout van Hasselt en gerichtsman van Salland, genoemd in 1343 en 1369, was gehuwd
met Berte van den Rutenberg. Zij zou een dochter zijn van Haco van den Rutenberg. In 'Het Boek van
Hengelo 1802-2002' is vermeld, dat de eerst bekende Heer van Hengelo was Haco van de Rutenborg en
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dat de naam van het Huis voor het eerst opduikt in een akte van 1337. In het Rijksarchief te Zwolle vond
ik vier heren met dezelfde naam of erop lijkend, levend in diezelfde tijd. Welke Haco was de vader van
Berte, en hoe is de onderlinge verwantschap van de Haco's?

J.H. Bijlsma, Hengelo

gezocht: naamgenoten en/of...
(zie GensNostra 55 (2000), pag. 535)

JANSEN
Evert Jansen en Anna Catharina Gribnou kregen, behalve mijn overgrootvader Evert, geb. 25-3-1861, de
volgende kinderen (alle gebeurtenissen te Arnhem): 1. Willem, geb. 5-9-1850, tr. 18-8-1875 Alberdina
Hendrica van Kempen, waaruit a. Anna Catharina Wilhelmina, geb. 30-5-1876, tr. Ludovicus Johannes
Spaan, b. Wilhelmina Alberdina Hendrika, geb. 5-4-1881, tr. 9-8-1905 Josephus Croduwener, en c. Gra-
dus Willem Hendrik, geb. 24-7-1884; 2. Everhardus, geb. 19-6-1854, tr. 26-9-1877 Maria Johanna Brou-
wer, waaruit a. Anna Catharina, geb. 10-7-1877, tr. 23-11-1898 Gradus Bockhorst, b. Everhardus, geb. 21-7-
1879, c. Hendrikus, geb. 22-9-1880, d. Wilhelmina, geb. 15-11-1881, tr. 7-11-1906 Bernardus Hullekes, ene.
Hendrikus Everhardus, geb. 5-6-1884; 3. Lambertus, geb. 13-6-1857, tr. 4-8-1881 Johanna Christina Por-
theine, waaruit a. Lambertus, geb. 21-10-1881, tr. 23-6-1909 Sophia Willemina de Roo, en b. Marinus Hen-
drikus, geb. 1894, tr. 28-6-1918 Jantjen Meijer. Graag zou ik, ten behoeve van mijn verdere onderzoek, in
contact komen met nakomelingen van bovengenoemde broers van mijn overgrootvader.

E. Mimpen, Abdijlaan 186,5401NR Uden, 06-30083124

DEKEI(J)S(Z)ER
In onze genealogie zijn verschillende 'neven' uit de 17de en 18de eeuw zonder begraafdata. Het gaat om
De Keijzers uit Gorkum of Opijnen e.o. Mogelijk stichtten zij elders nageslacht. Met enkele afstamme-
lingen van 'neven' werken we al samen. We zijn benieuwd naar uw reacties.

A.C. de Keijzer, Van Marlotstraat 68,3381 CE Giessenburg, 0184-651423, ariedekeijzer@wanadoo.nl

LANSOM, VAN DER KNAS
In 1612 vestigde zich in Friesland een apotheker vanuit 'Lansom uijt Hollandt'. Wie heeft een idee waar
dit Lansom of Lansum destijds lag? De naam is nu niet meer op atlassen te vinden. Wie is verder wel
eens de naam Van der Knas in (Noord-)Holland tegengekomen rond 1600?

H. Zijlstra, Havikshorst 123,1083 TP Amsterdam, 020-6461895, hzijlstra@yahoo.com

Aan dit nummer werkten mee:

Mevr. E. R. van Dooremalen, Lodewijkstraat 39,3314 LM Dordrecht.
R. Joghems, Strawinskylaan 51,2102 CN Heemstede.
A. Oosterbroek, Ulenpaslaan 47,6825 EE Arnhem.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.
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